
1

3610160

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 17 липня 2018 року № 617)

(грн)

2021 рік (прогноз)2020 рік (прогноз)2019 рік (проект)2018 рік (затверджено)2017 рік (звіт)Відповідальний виконавець

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. 

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

0111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

2 582 673

175 000 200 000 260 000 277 000

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021  роки загальний (Форма 2019-1)

(3)(6)1. Орган з питань земельних відносин

2 4

Управління створене з метою здійснення повноважень, що належать до виконання органів міської ради реалізації та делегованих повноважень у галузі земельних відносин та охорони навколишнього природного 

 середовища, контролю за виконанням організаційно-технічних та правових заходів, які спрямовані на забезпечення дотримання законодавства.

В своїй діяльності управління керується Конституцією України, Земельним Кодексом України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про землеустрій", ЗУ "Про плату на землю" та іншими законами та 

 нормативно-правовими актами.

Основною метою управління є організація та координація діяльності у сфері земельних відносин на межах території міста, вдосконалення орендних відносин з питань оренди землі , ефективне проведення земельної 

реформи, контроль за виконанням рішень міської ради щодо оформлення документів з питань земельних відносин, розгяд звернень, клопотань фізичних осіб з питань вирішення земельних спорів у порядку, 

встановленому законодавством

3. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду  місцевого бюджету на 2019  рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

9876

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

53

2 724 720Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

2 146 053 2 739 028 2 420 500

3617130 Здійснення заходів із землеустрою Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

0421

 УСЬОГО 2 321 053 3 008 628 2 680 500 2 859 673 3 017 720

293 000

3617530 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

0460 0 69 600 0 0 0



Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

45 000 35 000 0 0 0

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

3 4

 ______________________________ О.І.Дєєва

Начальник управління  ______________________________ Р.П.Владов

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

2017 рік (звіт)Відповідальний виконавець

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

0460

1

3617530 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

2

2021 рік (прогноз)2020 рік (прогноз)2019 рік (проект)2018 рік (затверджено)

98765

1 100 920

1 043 526 1 100 920

 УСЬОГО 1 425 699 1 959 505 978 000 1 043 526

3618340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

0540 1 380 699 1 924 505 978 000


