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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання
тридцять п’ята  сесія

РІШЕННЯ 
    
30.05.2014

№  8

 
Про районну Програму  підвищення якості та ефективності виконання  функцій місцевих органів  виконавчої влади на території Чернігівського району  на 2014-2015 роки


Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою  контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо виконання місцевих бюджетів шляхом забезпечення  функціонування інформаційно-аналітичних систем місцевих фінансових органів області, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з фінансових, соціально-економічних питань і бюджету Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

	1. Затвердити районну Програму підвищення якості та ефективності виконання функцій місцевих органів  виконавчої влади на території Чернігівського району на 2014-2015 роки (далі - Програма), що додається.

          2.  Управлінню фінансів райдержадміністрації забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою ( додаток 1 до Програми), та звітувати про хід виконання Програми до 1 березня 2015 року.    

	3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з фінансових, соціально-економічних питань і бюджету.



Голова ради
О.П.Романчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
30.05.2014             № 8

Районна Програма
підвищення якості та ефективності виконання  функцій місцевих органів виконавчої влади  на території 
Чернігівського району на 2014-2015 роки
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І. Загальні положення Програми

          Районна Програма підвищення якості та ефективності виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади  на території Чернігівського району на 2014-2015 роки (далі – Програма) спрямована на створення додаткових умов для забезпечення безперебійного та ефективного виконання  місцевими органами виконавчої влади покладених на них функцій, оперативного вирішення проблем соціально-економічного характеру.
	Реалізація Програми дозволить: 
	підвищити ефективність та результативність діяльності місцевих органів виконавчої влади, спрямованої на реалізацію покладених на них повноважень у сфері бюджету та фінансів, економічного та соціального розвитку територій. 
	

ІІ. Мета та основні завдання Програми

	Метою Програми є підвищення якості та ефективності реалізації владних повноважень, виконання управлінських функцій місцевими органами виконавчої влади на території Чернігівського району Запорізької області.
	Основним завданням Програми є створення умов для вирішення  посадовими особами місцевих органів виконавчої влади економічних та соціальних проблем територій.


ІІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її
розв’язання програмним методом
 
        Реальне підвищення якості та ефективності виконання управлінських функцій місцевих органів виконавчої влади на території Чернігівського району Запорізької області. 
	Для забезпечення управлінням фінансів райдержадміністрації контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо виконання місцевих бюджетів необхідне існування єдиної інформаційної системи між управліннями фінансів райдержадміністрацій, Департаментом фінансів Запорізької облдержадміністрації  та Міністерством фінансів України.


ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

             Програмою планується: підготовка документів до Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області щодо виконання районного бюджету; аналіз надходжень та видатків зведеного бюджету Чернігівського району Запорізької області; підготовка звітів щодо планування та виконання зведеного бюджету району; обмін інформацією в електронному вигляді між управлінням фінансів Чернігівської райдержадміністрації, Департаментом фінансів Запорізької обласної державної адміністрації, Головним управлінням Державної казначейської служби України у Запорізькій області, управлінням Державної казначейської служби України в Чернігівському районі  Запорізької області,  Міністерством фінансів України.


V. Строки та етапи виконання Програми

	Програма розрахована на період 2014-2015 роки. 
	Виконання програми заплановано у два етапи:
1 етап – 2014 рік
	2 етап — 2015 рік.

	VІ. Перелік заходів та завдань Програми

	
	Забезпечити: супроводження програмного забезпечення ІАС „Місцеві бюджети” та ІАС „Місцеві бюджети рівня міста, району „2006”;
          здійснення телекомунікаційних послуг за технологією   MPLS;      
          комплексну підтримку функціонування технічних засобів інформаційно-аналітичної системи фінансових органів та модернізацію технічних засобів інформаційно-аналітичної системи фінансових органів за рахунок отримання субвенції з обласного бюджету згідно з додатком 1.


VIІ. Ресурсне забезпечення Програми

	Заходи, для реалізації яких потрібно залучення грошових коштів, планується здійснювати за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел. 
 Обсяги фінансування заходів Програми: 21,840 тис. грн., у т.ч. за рахунок субвенції з  обласного бюджету – 21,840  тис. грн. згідно з додатком 1 до Програми;
	


VIIІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

            Фінансування заходів, визначених в додатку 1, здійснювати управлінню фінансів райдержадміністрацій за рахунок субвенції з обласного бюджету за розподілом згідно з додатком 1.
Кошти на виконання програми, виконавцем якої є                                управління фінансів райдержадміністрації, перераховуються на спеціальний реєстраційний рахунок,  відкритий в органах Державної казначейської служби України. Головним розпорядником коштів є Чернігівська райдержадміністрація.
Кошти на виконання програми перераховуються управлінню фінансів райдержадміністрації на спеціальний реєстраційний рахунок відкритий в органах Державної казначейської служби.



IХ. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

	Реалізація Програми дозволить: 
	підвищити ефективність та результативність діяльності  місцевих органів виконавчої влади, спрямованої на реалізацію покладених на них повноважень у сфері фінансів, економічного та соціального розвитку територій; 
здійснювати оперативний контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;
проводити оперативний моніторинг стану зобов’язань розпорядників бюджетних коштів  місцевих бюджетів з метою забезпечення своєчасного їх фінансування;
здійснювати оперативний моніторинг надходжень до місцевих бюджетів.
















Додаток  1
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Загальний обсяг
За роками виконання, тис.грн.
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Комплексна підтримка функціонування технічних засобів інформаційно-аналітичної системи фінансових органів
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Модернізація технічних засобів інформаційно-аналітичної системи фінансових органів
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