
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 02 липня 2019 року                                м. Біла Церква                                    №  128 Р 

 

Про впровадження Єдиної інформаційної 

системи управління бюджетом міста 

 

З метою забезпечення відкритості, інформаційної повноти та прозорості діяльності 

органів місцевого самоврядування, застосування комплексного, послідовного та системного 

підходу до управління бюджетом міста, створення єдиного інформаційного простору для всіх 

учасників бюджетного процесу та забезпечення їх своєчасною, достовірною та повною 

інформацією на усіх етапах формування та виконання бюджету міста, вдосконалення роботи 

та оптимізації документообігу в процесі управління бюджетом міста, керуючись підпунктом 

20 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

1. Впровадити Єдину інформаційну систему управління бюджетом міста на рівні 

міського фінансового управління, головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

шляхом встановлення програмного продукту «Бюджет міста». 

2. Управлінню економіки міської ради підготувати та подати на затвердження 

виконавчому комітету міської ради План заходів щодо впровадження на рівні міського 

фінансового управління, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Єдиної 

інформаційної системи управління бюджетом міста. 

3. Керівникам структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету 

міської ради – головним розпорядникам бюджетних коштів: 

3.1. З метою формування проекту бюджету міста на 2020 рік та прогнозних 

показників бюджету міста на 2021-2022 роки із застосуванням Єдиної інформаційної системи 

управління бюджетом міста забезпечити до 15 вересня 2019 року проведення навчання 

працівників, відповідальних за формування показників міського бюджету. 

3.2. Вжити заходів щодо забезпечення організації роботи розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів з питань, що стосуються формування та виконання бюджету 

міста із застосуванням Єдиної інформаційної системи управління бюджетом міста. 

3.3. Забезпечити внесення змін до посадових інструкцій працівників, у зв’язку  із 

застосуванням Єдиної інформаційної системи управління бюджетом міста. 

4. Міському фінансовому управлінню та управлінню економіки міської ради: 

4.1. Здійснити супровід та контроль щодо впровадження на рівні головних 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у місті Єдиної інформаційної системи 

управління бюджетом міста та забезпечення в подальшому роботи зазначеної системи. 

4.2. Проводити адміністрування системи в частині реєстрації користувачів системи, 

надання їм прав доступу, ведення довідників системи, здійснення контролю за достовірністю 

даних, введених головними розпорядниками коштів, а також архівування та зберігання 

архівних копій даних інформаційної системи. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В.о. міського голови                                                            В. Кошель  


