
2.  Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
(3)(6)(1)

                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.  Здійснення заходів із землеустрою

(3)(6)(1)(7)(1)(3)(0)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 

2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

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

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету / 

код Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування 2017 рік (звіт)
2018 рік 

(затверджено)

2019 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 

2019 рік
граничний обсяг

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6 7

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 43 985 80 000 140 000 0

1 2 3 4 5 6

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2019 рік (проект) в межах 

доведених граничних обсягів

2019 рік (проект) зміни у разі 

передбачення додаткових 

коштів

1 затрат

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм
0 120 000 120 000 957 500

Ппрогнозні показники потреби для розробленя проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

кспертних грошових оцінок земельних ділянок

3
Осяг запланованих видатків на 2019 рік на проведення інвентаризації земель 

міста.
грн. Договір 120000 1000000

2 Обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації грн. розрахунок 140000 140000

5 Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок штук договір 50 50

4 продукту

7 ефективності

6 Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі га. розрахунок 10 80

9 Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі грн. розрахунок 12000 12000

8 Середні видатки на розроблення проектно-технічної документації грн. розрахунок 2800 2800

11
Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

% розрахунок 100 100

10 якості



(грн)

УСЬОГО 43 985 200 000 260 000 957 500

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Метою збільшення коштів н 2019 рік з інвентаризації земель Міської ради міста Кропивницького в чачстині вулиць

є організація роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, яка проводить для: забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення контролю за 

використання і охороною земель, визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь, узгодження даних,в результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у 

документах, які посвідчуютьт право на земельну ділянку, та Державному земельному кадастрі, прийняття за результатами інвентаризації земель Міською радою міста Кропивницького відповідного 

рішення.Підставою для внесення змін до  Програми розвитку земельних відносин є Конституція України, Земельний кодекс України, Закон України про землеустрій", Постанова КМУ від 23.05.12 № 513 "Про 

затвердження порядку проведення інвентаризації земель". Вартість розробки документації з інвентаризації земель буде визначатись за кошторисами згідно з розмірами оплати земельно-кадастрових робіт, послуг, 

затвердженими спільним наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 15.06.2001 №97/298/124, зареестрованим в 

Міністерстві юститції України 10.07.2001 за № 579/5775 (із змінами та доповненнями), з урахуванням площі земель несільськогосподарського призначення в межах і за межами населених пунктів та категорії 

2) додаткові витрати на 2020 - 2021  роки за бюджетними програмами:

Код Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2020 - 2021 рокиіндикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

індикативні прогнозні 

показники

необхідно додатково 

(+)

1 2 3 4 5 6

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2020 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2020 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

2021 рік (прогноз) 

в межах доведених 

індикативних 

прогнозних 

показників

2021 рік (прогноз) 

зміни у разі 

передбачення 

додаткових коштів

7 81 2 3 4 5 6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

1 затрат

Програма розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-

2018 роки (зі змінами)2281

Дослідження і розробки, окремі заходи 

розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програм

42 347 978 305 47 842 1 030 001

12 Відсоток проінвентаризованих земель га. розрахунок 100 100

Ппрогнозні показники потреби для розроблення проектів землеустрою 

щодо відведедння земельних ділянок, лист розрахунок 1 га по 

інвентаризації землі міста

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

232 072 0 244 836 0

7

47842 1077843

3 ефективності

2
Осяг запланованих видатків на 2019 рік на проведення інвентаризації земель 

міста.
грн. розрахунок 43347 10216520

90 06 Відсоток проінвентаризованих земель га. розрахунок 85 0

12000 0

5 якості

4 Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі грн. договір 12000 0



Метою збілшення коштів на 2019 рік з інвентаризації земель Міської ради міста Кропивницького в частині вулиць Руслана Слободянюка, Заміська, Районна та провулок Цеховий є організація роботи з 

 розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, яка проводить для:

 - Забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення контролю за використання і охороною земель;

 - визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь;

 - узгодження даних, в результаті проведення інвентаризації земель, з інформацією, що міститься у документах, які посвідчують право на земльну ділянку, та у Державному земелному кадастрі;

- прийняття за результатами інвентаризації земель Міською радою міста Кроповницького відповідного рішення.Підставою для внесення змін до Програми розвитку земельних відносин є Конституція України, 

 Земельний кодекс України, Закон України  про землеустрій", "про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 23.05.2012 № 513 "Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель".

     Вартість розробки документації з інвентаризації земель буде визначатись за кошторисами згідно з розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затвердженими спільним наказом Державного 

комітету України по земельних ресурсах, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 15.06.2001 №97/298/124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за №579/5770 (із 

 змінами та доповненнями), з урахуванням площі земель несільськогосподарського призначення в межах і за межами населених пунктів та категорії складності.

В результаті проведення інвентаризації земель міста відбудеться упорядкування земель комунальної власності.

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Начальник управління  ______________________________ Р.П.Владов

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер  ______________________________ О.І.Дєєва

УСЬОГО 274 419 978 305 292 678 1 030 001


