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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року № 336

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023  РОКИ загальний (Форма 2021-1)

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

(код бюджету)

Орган з питань земельних відносин

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

3 4 5 6 7

Ціль державної політики № 1 - Реалізація заходів спрямованих на забезпечення ефективності проведення земельної реформи та вдосконалення орендних відносин

Найменування показника результату

1

кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг од. 7 484 5 400 6 045 6 045

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

Ціль державної політики № 2 - Регулювання земельних відносин, раціональне використання та охорона земель

кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які підлягають 

видаленню

шт. 220 150 200 200

кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок шт. 687 500 724 724

14

Ціль державної політики № 3 - Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого розвитку місцевого електронного урядування

Кількість проетів землеустрою щодо відведення земельних ділянок шт. 21 20 20 14

Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі у 2021 

році

га. 12 0 25 33 33

0

Ціль державної політики № 4 - Поліпшення стану довкілля за рахунок удосконалення регулювання використання природних ресурсів, координації підприємств різних форм власності та території 

міста Кропивницького з метою дотримання ними вимог природоохоронного законодавства України

Створення комлексного захисту інформації шт. 1 0 0 0

0

Багатофункціональний пристрій шт. 2 1 0 0 0

комп"ютер в комлекті з програмним забезпеченням шт. 3 2 0 0

2Заходи щодо раціонального використання і зберігання відходів 

виробництва і побутових відходів

шт. 0 2 2 2

0

Заходи з озеленення міста шт. 9 12 6 6 6

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану річок

шт. 1 1 0 0



 (підпис)

 (підпис)

2020 рік (затверджено)

954 600

Управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища

3 447 208

8 93 4 5 6 7

7 8 95 6

4 482 900 4 181 900 4 603 090

Управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища

1 450 421 1 617 900 1 005 200906 600

10

2023 рік (прогноз)

4 811 092

Номер цілі 

державної 

політики

1 432

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі 

державної 

політики

2023 рік (прогноз)

Найменування відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз)

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

10

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

3610000

(грн)

 (ініціали та прізвище)

 (ініціали та прізвище)

3610000

О.І.Дєєва

Начальник управління О.А.Вовенко

Головний бухгалтер

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

1

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз)2019 рік (звіт)

3 681 900 4 003 090 4 211 092 0

3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 198 558 800 000

3610160 160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

3 248 650 3 682 900

500 000 600 000 600 000 0

3617530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 

інформатики

0 0 0 0 0 0

3618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів

0 0

4 181 900 4 603 090 4 811 092

0 0 0 0

 УСЬОГО 3 447 208 4 482 900

0 0 0 0

3617530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та 

інформатики

78 904 58 000

3617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 456 000 0

0 0 0 0

3618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів

915 517 1 559 900

906 600 954 600 1 005 200

906 600 954 600 1 005 200 0

 УСЬОГО 1 450 421 1 617 900


