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Вінницька обласна Рада

Щодо надання інформації
Відповідно до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання
регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм
соціально-економічного розвитку Вінницької області, Департамент фінансів надає
заключний звіт разом з пояснювальною запискою про кінцеві результати
виконання Програми супроводження бюджетного процесу на 2016-2018 роки, що
затверджена рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року
№37.
Додаток: на двох аркушах.

Директор

Цехановський І.Л.
(0432) 59-24-05

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

до заключного звіту про виконання Обласної Програми супроводження
бюджетного процесу на 2016-2018 роки
Ефективна система місцевих фінансів є одним з головних чинників розвитку
регіональної економіки. Її збалансованість та раціональність управління
бюджетними ресурсами дозволяють місцевим владам успішно виконувати
покладені на них функції, формують сприятливе середовище для підприємницької
діяльності та інвестицій, а також належну систему соціального захисту населення.
Якісне підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів та
одночасне забезпечення його прозорості та відкритості можливе із подальшим
розвитком автоматизації та інформатизації бюджетного процесу на місцевому рівні.
При виконанні програми були здійснено комплекс заходів, що передбачали
організаційні, технічні рішення, спрямовані на оптимізацію бюджетного процесу, а
також процесу адміністрування податків і зборів:
- формування методологічного центру з впровадження сучасних механізмів
бюджетного прогнозування, планування, виконання та контролю бюджетів
об’єднаних територіальних громад, інших місцевих бюджетів області, обласного
бюджету;
- суттєве покращення якості обслуговування та розширення спектру послуг
для платників податків, у т.ч. шляхом впровадження сучасних інформаційних
технологій;
- впровадження в бюджетних закладах області систем клієнт-казначейство та
електронного цифрового підпису;
- запровадження механізмів автоматизованої обробки наявної в базах
Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій
області інформації для формування інформаційних матеріалів щодо виконання
місцевих бюджетів, яка підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства;
- запровадження контрольних процедур за дотриманням передбачених
законодавством процедур формування та використання бюджетних коштів задля
запобігання маніпуляціям показниками якостями, ефективності та результативності
місцевих програм.
Виконання
заходів
Програми
дозволило
забезпечити
стабільне
функціонування механізмів формування дохідної та виконання видаткової частин
місцевих бюджетів області та обласного бюджету зокрема на засадах відкритого та
суспільно-відповідального використання обмежених бюджетних коштів для
якнайповнішого задоволення потреб населення в якісних суспільних послугах,
розбудови місцевої інфраструктури, та створення передумов для економічного
зростання у Вінницькій області.

Директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
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Обласна Програма супроводження
бюджетного процесу на 2016-2018 роки
Департамент фінансів Вінницької
обласної державної адміністрації

1 950,8

1 950,8

1 950,8

1 950,8

0,0

Головне управління Державної
казначейської служби України у
Вінницькій області

2 014,0

2 014,0

2 014,0

2 014,0

0,0

Управління північного офісу
Держаудитслужби у Вінницькій області

1 679,6

1 679,6

150,0

150,0

0,0

Головне управління ДФС у Вінницькій
області

1 274,0

1 274,0

1 274,0

1 269,1

0,0

Головні розпорядники коштів обласного
бюджету (в частині придбання носіїв
ключової інформації для захищеного
зберігання електронного цифрового
підпису в системі дистанційного
обслуговування «Клієнт КазначействаКазначейство» "Token")

60,0

60,0

60,0

60,0

0,0

6 978,4

6 978,4

5 448,8

5 443,9

0,0

1

Всього

4,9 тис. грн.
повернуто
в обласний
бюджет

