ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від «24 » січня 2020р № 1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
3600000

1.

Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради
міста Кропивницького

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3610000

2.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3617130

7130

0421

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

800 000,00

36200391
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

(код за ЄДРПОУ)

Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради
міста Кропивницького

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

36200391

11201100000

Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

800 000,00

(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Земельний кодекс України", ЗУ "Про місцеве самоврядування", наказ МУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих- бюджетів" (зі змінами), нака МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від
27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх
місцевих бюджетів" (зі змінами), проект рішення доопрацьовано від 08.01.2020 №3543 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2020
роки", рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 № 3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Регулювання земельних відносин, раціональне використання та охорна земель.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Проведення інвентаризації землі, розробка проектів землеустрою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2
Інвентаризація землі міста Кропивницького
Розроблення проектів землеустрою
УСЬОГО

1
2

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

600 000,00
200 000,00
800 000,00

0,00
0,00
0,00

600 000,00
200 000,00
800 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1
1

Загальний фонд

2
проект рішення доопрацьовано від 08.01.2020 №3543 "Про затвердження Програми
розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки"
Усього

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

800 000,00

0,00

800 000,00

800 000,00

0,00

800 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0

затрат
Обсяг запланованих видатків на 2020 рік на проведення
інвентризації земель міста
Обсяг затрат на розроблення проектно-технічної документації
продукту
Кількість земель на яких планується провести інвентаризацію землі
у 2020 році
Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ефективності
Середні видатки на 1 га проведення інвентаризації землі
Середні видатки на розроблення проектно-технічної документації
якості
Відсоток проінвентаризованих земель до потреби
Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

4

5

6

грн.

розрахунок

600 000,00

0,00

600 000,00

грн.

розрахунок

200 000,00

0,00

200 000,00
0,00

50,00

0,00

50,00

35,00

0,00

35,00

договір
розрахунок

12 000,00

0,00

0,00
12 000,00

5 714,00

0,00

5 714,00

розрахунок
розрахунок

100,00

0,00

0,00
100,00

100,00

0,00

100,00

Генеральний план міста

га.

Договір з юридичними та
фізичними особами

штук
грн.
грн.
%
%

О.А.Вовенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(Назва місцевого фінансового органу)

23 січня 2020
(Дата погодження)

М.П.

7
0,00

Начальник управління

Начальник управління

Усього

Л.Т.Бочкова

