13.02.2018 р. №06-1-45/214

Вінницька обласна Рада

Щ одо надання інформації

Надаємо інформацію про виконання за 2017 рік 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 4 аркушах.

Директор

Цехановський І.Л.
(0432) 59-24-05

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 РІК

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації
найменування відповідального виконавця програми

Обласна Програма супроводження бюджетного процесу на 2016-2018 роки,
Затверджено рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 37
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи

Фактично проведені заходи

№
з/п

1

2

Назва, зміст заходу/напрям
діяльності

Впровадження комплексу
заходів, покликаних
убезпечити в майбутньому
інформаційно-аналітичні
системи від
несанкціонованого втручання
в їх роботу
Заходи з мінімізації
негативних наслідків від
можливого знищення
інформації, що накопичується
у відповідних базах даних
внаслідок як злочинного
впливу, так і негативного
техногенного впливу
(хакерські атаки, перепади
напруги, фізичне руйнування
носіїв тощо)

Запланований результат

Назва, зміст заходу/ напрям
діяльності

Досягнуті результати

Забезпечення безперебійного
бюджетного процесу в області

Закупка маршрутизаторів для
Результат досягнуто
шифрування трафіку
Міністерства фінансів України
для унеможливлення втручання
в роботу мережі сторонніх осіб

Забезпечення безперебійного
бюджетного процесу в області

Придбання мережевого сховища Результат досягнуто
для резервування копій
інформації, що збільшує
ймовірність збереження даних
від втручання сторонніх осіб.
Придбання антивірусних
програм для забезпечення
стабільної роботи комп’ютерів в
мережі.

Впровадження в бюджетних
закладах області систем
клієнт-казначейство та
електронного цифрового
підпису

Забезпечення безперебійного
бюджетного процесу в області

Було впроваджено в бюджетних Результат досягнуто
закладах області систем клієнтказначейство та електронного
цифрового підпису

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
№
з/п
1

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено

2

3

4

5

програмою

Виконано
6

Рівень виконання до
затвердженого
програмою (%)

7

1. Показники продукту
1.1
2. Показники ефективності
2.1
3. Показники якості
3.1
Пояснення щодо розбіжностей між
виконаними показниками і тими, що
затверджені програмою (по кожному
показнику)

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
додаткових заходів, не передбачених програмою;
стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному періоді;
результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів з їх
прогнозованим значенням у відповідному періоді;
проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини виникнення проблемних
питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення);
висновки та пропозиції щодо:
впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону;
доцільності продовження виконання програми;
уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків
виконання.
До звіту також необхідно додати всі продукти (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в
рамках Програми та фото звіт.

Уповноважена особа головного
розпорядника бюджетних коштів
Керівник фінансової служби
Уповноважена особа відповідального
виконавця програми

Копачевський М.А.
^Цехановський І.Л.
Дем’яник А.В.

Обласна Програма супроводження
бюджетного процесу на 2016-2018 роки

Департамент фінансів Вінницької
обласної державної адміністрації

Головне управління Державної
казначейської служби України у
Вінницькій області

Управління північного офісу
Держаудитслужби у Вінницькій області

Головне управління ДФС у Вінницькій
області

Головні розпорядники коштів обласного
бюджету (в частині придбання носіїв
ключової інформації для захищеного
зберігання електронного цифрового
підпису в системі дистанційного
обслуговування «Клієнт КазначействаКазначейство» "7'oken")
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