ДОВГАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ
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222236 с.Довгалівка, Погребищенського району, Вінницької області тел 2-44-31
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Вих № 261
Від 11 жовтня 2018 року
ВІДГУК
Довгалівська сільська рада Погребищенського району Вінницької
області у співпраці з компанією розробником ІАЦ КФТ «ФінтехЧеркаси»(Код ЄДРПОУ 37181312) успішно здійснила впровадження
програмного забезпечення «Інформаційно-програмний комплекс «Місцевий
бюджет»(далі ІПК «Місцевий бюджет») у 2013 році.
Впровадження зазначеного програмного забезпечення дозволило
здійснити автоматизацію бюджетного процесу, аналізувати виконання
дохідної та видаткової частини бюджету.
Починаючи з 2017 року відбулось перехід на планування бюджету за
програмно-цільовим методом. Програмне забезпечення ІПК «Місцевий
бюджет» дозволило автоматизувати формування паспортів бюджетних
програм, звітів про виконання паспорту бюджетної програми.
Спеціалісти консультанти компанії розробника проявили себе як
висококваліфіковані спеціалісти з питань бюджетного процесу та
інформаційних технологій. Рекомедуємо до використання програмне
забезпечення ІПК «Місцевий бюджет» та компанію розробника як
відповідального і надійного виконавця та партнера для виконання супроводу
інформаційних систем.
Плануємо продовжувати співпрацю з компанією розробником ІАЦ КФТ
«Фінтех - Черкаси» в подальшому.
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