У 2015 році Державна казначейська служба України відзначила своє
20-річчя. Кожен етап, який пройшло казначейство України з дня створення й по
сьогодні, у підсумку призвело до побудови потужного механізму казначейської
системи, що стала опорою сфери державних фінансів України, зайняла чільне
місце серед органів виконавчої влади, які забезпечують фінансову стабільність
економіці країни. На момент створення, в 1995 році, на Казначейство України
було покладено виконання 8 функцій, а протягом 20 років їх стало 27. Згідно із
нормативними актами, на Державне казначейство України було покладено
виконання всього комплексу завдань, пов’язаних із казначейським
обслуговуванням бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського
рахунку та ефективним управлінням бюджетними коштами.
06 березня 2016 року минає 20 річниця із дня створення територіального
органу Державного казначейства - Управління Державної казначейської служби
України у Згурівському районі Київської області, яке створене на основі Указу
Президента України від 27.04.1995 «Про Державне казначейство України».
Першим керівником відділення Державного казначейства у Згурівському
районі Київської області була призначена Петричук М.С.
Разом із начальником до відділення було зараховано і ряд працівників,
які працюють до цього часу. Серед тих, кому довелося розпочинати у
Згурівському районі процес створення організаційної структури казначейства,
справу розбудови державних фінансів, запровадження казначейської системи
виконання державного бюджету за видатками, а згодом і місцевих бюджетів за
видатками і які працюють до цього часу є начальник Управління Казначейства Желіба Тетяна Леонідівна та начальник відділу – головний бухгалтер Відділу
звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів Твердохліб Світлана Леонідівна.
Нині колектив Управління Казначейства нараховує 11 чоловік:Желіба Т.Л.,
Обламський С.Ю., Твердохліб С.Л., Устименко О.М., Речун О.П., Бардик В.Г.,
Безус О.В., Васільєва І.М., Колодій М.О., Марчук Л.О., Тиха Т.М.
Загальна кількість клієнтів, які обслуговуються в Управлінні Казначейства
становить 53 організації, з них клієнтів державного бюджету – 11 організацій,
місцевого бюджету – 38 організацій, інших клієнтів – 4 організації.
Незадовго перед 20 річницею із дня створення Управління Державної
казначейської служби України у Згурівському районі Київської області до
Управління Казначейства з робочим візитом завітала Голова Державної
казначейської служби України Слюз Тетяна Ярославівна. Метою зустрічі була
презентація стратегії розвитку Державної казначейської служби України на
2015-2017 роки, яка визначає основні напрями розвитку системи казначейського
обслуговування бюджетних коштів і коштів інших клієнтів, перехід до системи
дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства-Казначейство» та
ознайомлення з умовами праці казначеїв..
Зазначу лише деякі нові повноваження та перспективи розвитку органів
Казначейства України. Так, з метою спрощення та оптимізації взаємодії
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у процесі обслуговування, з
минулого року розпочато запровадження електронної форми обслуговування

клієнтів через систему дистанційного обслуговування «Клієнт КазначействаКазначейство», яка надає можливість клієнту в режимі реального часу володіти
інформацією про стан рахунків та здійснювати операції, не покидаючи власного
офісу. Впровадження такої системи суттєво скоротить витрати на доставку
документів, дозволить відмовитися від потоку вхідних та вихідних паперових
документів, прискорить обробку інформації, зменшить кількість технічних
помилок у документах.
Також з 1 січня 2015 року на органи Казначейства покладено обов’язок
виконання судових рішень загальнообов’язкового характеру відповідно до
вимог постанови КМУ від 03.09.2014 № 440. До 1 січня 2015 року такі судові
рішення виконувала Державна виконавча служба.
З 2015 року держава взяла на себе повну відповідальність за надання
освітніх послуг загальноосвітнім навчальним закладам, забезпечення
медичного обслуговування населення та заходів окремих державних програм з
охорони здоров’я. Для реалізації зазначених цілей Казначейство перераховує
місцевим бюджетам освітню та медичну субвенції.
У 2015 році запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ і
відкрито понад 236 тисяч електронних ПДВ рахунків на базі центрального
апарату Казначейства України. При цьому варто зазначити, що Казначейство
України, в жодному випадку, не працює з платниками і не є адміністратором
вказаного податку.
На виконання Закону України «Про відкритість використання публічних
коштів» та постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок оприлюднення
на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про
платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку» щоденно
оприлюднюється інформація про використання публічних коштів у вигляді
платіжних трансакцій.
Приємною новиною для казначеїв України є видавництво книги «Основа
й опора держави. 20 років Державній казначейській службі України (1995-2015).
Матеріали, присвячені 20-й річниці створення Державної казначейської служби
України», в якій розміщені інформація про основні досягнення Казначейства
України за 20 років його діяльності та фотографії всіх управлінь та відділень
Казначейства України.
Від щирого серця вітаю казначеїв Згурівського району з ювілеєм!
Низький уклін і особлива подяка нашим колишнім працівникам, особливо тим,
які прийшли на службу в далекому 1996 році і згодом вийшли на заслужений
відпочинок, а деякі і досі непорушно стоять у казначейському строю.
Зичу усім колегам-казначеям міцного здоров’я, успіхів, наснаги у сфері
професійного покликання, злетів, невичерпної енергії, нових звершень у справі
служіння народові та державі.
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