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УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 606

26 квітня____ 2018 р. 31 сесія 7 скликання

Про внесення змін до обласної Програми супроводження бюджетного 
процесу на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 

скликання від 11 лютого 2016 року № 37

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи клопотання обласної державної адміністрації та висновок 
постійної комісії обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Викласти додаток до Програми супроводження бюджетного процесу на 
2016-2018 роки у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань бюджету, та обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання 

від 26 квітня 2018 року №

Розрахунок витрат для забезпечення виконання Програми супроводження бюджетного процесу на 2016-2018 роки

2016 2017 2018

№ Назва

Товари: папір, канцелярське 
приладдя, картриджі, ББЖ, 

комплектуючі запчастини до 
компютерної техніки, друк 

нормативно-правових актів 
та методичних 

рекомендацій, витрати на 
організацію виїзних допомог, 

бензин (КЕКВ 2210)

Послуги: 
заправка 

картриджів, 
ремонт та 
поточне 

обслуговування 
компютерної та 

копіювальної 
техніки, ББЖ, 
інформаційне 

супроводження, 
програмне 

забезпечення, 
рекламна та 
поліграфічна 

продукція (КЕКВ 
2240)

Всього на 2016 
рік

Товари: папір, канцелярське 
приладдя, картриджі, ББЖ, 
комплектуючі запчастини до 

компютерної техніки, друк 
нормативно-правових актів 

та методичних 
рекомендацій, витрати на 

організацію виїзних допомог, 
бензин (КЕКВ 2210)

Послуги: 
заправка 

картриджів, 
ремонт та 
поточне 

обслуговування 
компютерної та 

копіювальної 
техніки, ББЖ, 
інформаційне 

супроводження, 
програмне 

забезпечення, 
рекламна та 
поліграфічна 

продукція (КЕКВ 
2240)

Товари: оновлення 
частини парку 
персональних 
комп'ютерів, 

придбання сучасних 
операційних систем та 

антивірусного 
програмного 

забезпечення, 
придбання 

обладнання для 
додаткової архівації 

інформації, що 
міститься на серверах 
та комп'ютерах, інші 

видатки за КЕКВ 
3110,3132

Всього на 2017 
рік

Товари: папір, 
канцелярське 

приладдя, картриджі, 
ББЖ, комплектуючі 

запчастини до 
компютерної техніки, 

друк нормативно- 
правових актів та 

методичних 
рекомендацій, витрати 
на організацію виїзних 
допомог, бензин (КЕКВ 

2210)

Послуги: 
заправка 

картриджів, 
ремонт та 
поточне 

обслуговування 
компютерної та 

копіювальної 
техніки, ББЖ, 
інформаційне 

супроводження, 
програмне 

забезпечення, 
рекламна та 
поліграфічна 

продукція (КЕКВ 
2240)

Товари: 
оновлення 

частини парку 
серверів та 

персональних 
комп’ютерів, 
придбання 

обладнання для 
додаткової 

архівації 
інформації, що 

міститься на 
серверах та 
комп'ютерах, 

інше обладнання 
за КЕКВ 3110

Всього на 2018 
рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Департамент фінансів ВОДА 150,00 160,00 310,00 300,00 324,00 286,00 910,00 150,00 160,00 420,8 730,8

2

Головне управління Державної 
фіскальної служби у Вінницькій 
області 204,00 169,00 373,00 209,00 24,00 140,00 373,00 204,00 169,00 155,0 528,0

3

Держфініспекція у  Вінницькій 
області (Державна аудиторська 
служба у Вінницькій області) 839,80 0,00 839,80 839,80 0,00 0,00 839,80 0,00 0,00 0,0 0,0

4

Головного управління Державної 
казначейської служби України у 
Вінницькій області 201,40 28,60 230,00 279,11 346,31 604,58 1230,00 201,40 28,60 324.0 554.0

5

Головні розпорядники коштів 
обласного бюджету (в частині 
придбання носіїв ключової 
інформації для захищеного 
зберігання електронного 
цифрового підпису в системі 
дистанційного обслуговування 
«Клієнт Казначейства- 
Казначейство» "Токеп") 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

ВСЬОГО 1812,80 3352,80 1812,80

Заступник голови обласної Ради Ігор ХМІЛЬ


