Система віддаленого доступу клієнтів
Казначейства через Програмно-технічний
комплекс «Клієнт банку – банк /Клієнт
казначейства - казначейство»
(ПТК «Клієнт казначейства - казначейство»)

Вступ
Сучасний стан розвитку телекомунікаційних систем та інформаційних
технологій, наявність необхідної нормативно-правової бази щодо використання
електронного цифрового підпису створили всі передумови для запровадження
повноцінного, юридично значимого, електронного документообігу в органах
державної влади.
За останні декілька років Державною казначейською службою України
було проведено цілий ряд заходів щодо вдосконалення (модернізацій)
програмного забезпечення та автоматизованих систем, що використовуються
органами Державного казначейської служби України. Зокрема побудовано
захищеного вузол Інтернет доступу (ЗВІД), АЦСК ДКСУ, створено єдину платформу
системи обслуговування бюджетів АС «Є-Казна» та інші.
Впровадження новітніх технологій створили передумови для
створення/модернізацій системи дистанційного обслуговування розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів органами Державної казначейської служби
України. Метою системи є спрощення та оптимізації взаємодії розпорядників
(одержувачів) бюджетних коштів з органами Державної казначейської служби
України, впровадження електронного формату обслуговування клієнтів з
використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та сучасних
інтернет-технологій.
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Архітектура системи
Локальна мережа Державної казначейської служби України
ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство»

СУБД
ORACLE 11g

Захистний екран
(захищений вузол
Інтернет доступу) ДКСУ
Кластер
WEB Серверів

Перевірка зовнішньої ЕЦП та
накладання внутрішньої ЕЦП ДКСУ
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Валідація користувачів
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Сервер
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ПервІрка ЕЦП

Синхронізація
даних
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сертифікатів

АЦСК ДКСУ
ГУДКСУ

АЦСК

WEB Сервер

АС «Є-Казна»
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Етапи впровадження
Проект адаптація та впровадження ПТК «Клієнт казначейства
–
Казначейство»
було
поділено
на
два
етапів:
перший етап – впровадження системи в частині формування та передачі до
органів Державної казначейської служби України платіжних документів з
використанням електронно-цифрового підпису. Формування та отримання
клієнтами Державної казначейської служби України електронних виписок по
рахунках.
другий етап – впровадження системи в частині обслуговування розпорядників
бюджетних коштів всіх рівнів.
Протягом 2013-2014 років повністю завершені роботи, передбачені
першим етапом розгортання ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство» та
проводяться заходи щодо пілотування в режимі дослідно-промислової
експлуатації на базі клієнтів Державної казначейської служби України.
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Другий етап впровадження
Функції системи з обслуговування розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів:
•
отримання та передача документів щодо планових показників (витяги з
розпису державного бюджету, розподіли показників зведених кошторисів та
планів асигнувань і реєстри змін до них, помісячні розподіли міжбюджетних
трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами,
кошториси та плани асигнувань тощо) ;
•
створення та підписання меморіальних документів;
•
завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних
фінансових зобов’язань;
•
отримання та передача розподілів відкритих асигнувань;
•
створення, підписання та виконання платіжних документів;
•
інформування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів щодо руху
коштів на відповідних рахунках;
•
накладання та перевірка ЕЦП (з використанням системи криптографічного
захисту інформації);
•
формування та надсилання повідомлень розпорядникам (одержувачам)
бюджетних коштів про стан виконання ініційованих ними процесів.
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Ключові моменти реалізації


Дозволить забезпечити повний
цикл обслуговування
розпорядників бюджетних коштів
всіх рівнів



покращить відмовостійкість
інформаційного середовища
Державної казначейської служби
України



дозволить оптимізувати витрати на
підтримку процесу обслуговування
розпорядників бюджетних коштів
всіх рівнів



клієнти отримають можливість в
режимі реального часу
відстежувати стан рахунків



досягається значний економічний
ефект завдяки суттєвій економії
часу, зменшенню витрат на розхідні
матеріали для друку та
транспортування



прискорити обробку інформації,
скоротити час на казначейське
обслуговування бюджетів
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Графік виконання робіт
1-2 квартал 2015 року
 отримання та передача документів щодо планових показників
 отримання та передача розподілів відкритих асигнувань
 інформування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів щодо руху
коштів на відповідних рахунках
 накладання та перевірка ЕЦП

2-3 квартал 2015 року
 завантаження інформації щодо бюджетних зобов’язань та бюджетних
фінансових зобов’язань
 створення, підписання та виконання платіжних документів

3 квартал 2015 року
 формування та надсилання повідомлень розпорядникам (одержувачам)
бюджетних коштів про стан виконання ініційованих ними процесів

7

