ПРОЕКТ

РІШЕННЯ
від __________ 2016 року №

смт Компаніївка

Про районну програму “Інформаційноаналітична система “Місцеві бюджети на
2016-2018 роки”
Відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст. 91, 111 Бюджетного Кодексу України, з метою удосконалення
управління державними фінансами та забезпечення єдиного підходу до
процесів складання розпису і виконання місцевих бюджетів, районна рада
вирішила:
вирішила:
1. Затвердити районну програму “Інформаційно-аналітична система
“Місцеві бюджети на 2016-2018 роки” (Програма додається).
2. Визначити головним розпорядником коштів Компаніївську районну
державну адміністрацію.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:
3.1 забезпечити виконання даної програми, про хід виконання якої
інформувати районну раду по закінченню її виконання;
3.2 при внесенні змін до районного бюджету 2016 рік та затвердженні
проектів бюджету на наступні роки передбачати видатки на виконання даної
програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань бюджету, фінансової діяльності, соціально
– економічного розвитку, промисловості, інноваційно – інвестиційного
розвитку, споживчого ринку, регуляторної політики, реформування
житлово – комунального господарства та архітектури.

Голова районної ради

В.СПІКТАРЕНКО

Додаток
до рішення районної ради
від «____» лютого 2016року
№___

Районна програма
„Інформаційно-аналітична система
„Місцеві бюджети на 2016-2018 роки”
І. Загальні положення

Запропонована програма
“Інформаційно-аналітична
система
“Місцеві бюджети на 2016-2018 роки” (подалі “ІАС “Місцеві бюджети”)
впроваджено відповідно до наказу Міністерства фінансів України “Про
впровадження “ІАС “Місцеві бюджети” від 13.08.2003 року № 497.

2. Мета і основні завдання
Керованість фінансовими ресурсами виходить на перше місце для
фінансових органів різних рівнів влади та органів місцевого самоврядування.
Необхідність чіткого контролю за рухом фінансових ресурсів, забезпечення
правильного розподілу коштів і їх витрачання для досягнення найбільшої
економічної віддачі, повної та оперативної інформації, яка пов’язана з
плануванням бюджету, звітністю. З метою удосконалення управління
державними фінансами та забезпечення єдиного підходу до процесів
складання розпису і виконання місцевих бюджетів впроваджено “ІАС
“Місцеві бюджети”.
Система “ІАС “Місцеві бюджети” охоплює перелік інформації,
що стосується формування, затвердження місцевих бюджетів всіх рівнів,
внесення змін .
Вона дозволяє накопичувати дані та одержувати необхідну для
звітності та аналізу інформацію. А також, враховуючи регламент обміну
інформацією між органами Державного казначейства та фінансовими
органами, дасть змогу здійснювати оперативний моніторинг – виконання
запланованих показників як районного бюджету, так і безпосередньо
кожного міського та сільського бюджету.
Результатом виконання програми є забезпечення стабільного
виконання регламенту обміну інформацією, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 11.03.2008 року № 373 між фінансовим
управлінням райдержадміністрації та Компаніївським УДКСУ в
Кіровоградській області.

3. Організаційне забезпечення програми
Забезпечення належної організації роботи єдиної інформаційноаналітичної системи ІАС “Місцеві бюджети рівня міста, району, села,
селища”, для навчання та роботи працівників головних розпорядників коштів
районного бюджету ,селищної, сільських рад .
Виконавець – фінансове управління Компаніївської районної державної
адміністрації.

4. Фінансове забезпечення програми.
Фінансування завдань, поставлених програмою,
здійснюється за
рахунок коштів районного бюджету, субвенцій селищної та сільських рад, а
також інших джерел не заборонених законодавством.
Фінансове забезпечення виконання програми “Інформаційно-аналітична
система “Місцеві бюджети на 2016-2018 роки”
Роки
Придбання комп’ютерної техніки, тис.грн
Обслуговування та ремонт комп’ютерної
техніки, тис. грн.
Придбання витратних матеріалів (картриджів
до принтерів, фарба та папір), тис. грн.
Разом, тис. грн.:
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