
3600000

(найменування головного розпорядника)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 

1209)

3 248 700,00 гривень, у тому числі загального фонду -

3610160

(код) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Керівництво і управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища у місті Кропивницькому.                                                          

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3 248 700,0 гривень та

(найменування відповідального виконавця)

3 0111
Керівництво і управління у сфері земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища

(код)

2.
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

(код)

3610000

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про оплату праці", "Земельний кодекс України", ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" , "Про землеустрій", 

наказ МФУ від 26.08.14 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ 

від 01.10.10р №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 

"Державне управління" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів" (зі 

змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 № 2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік".

7. Мета бюджетної програми:

8. Завдання бюджетної програми:

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми : Реалізація заходів спрямованих на зебезпечння ефективності 

проведення земельної реформи та вдосконалення орендних відносин.

 від 14 лютого__№_3__



(грн)

2

4

Спеціальний 

фонд
Усього

5 7

продукту

1

0

№ з/п Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показник

3

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

1

№ з/п Завдання

1 2

3 248 700,00

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та охорони наколишнього природного середовища, ефективне проведення земельної реформи.

Утримання управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища для виконання поставлених завдань.

Усього

3 248 700,000,003 248 700,001

5

Спеціальний фондЗагальний фондНапрями використання бюджетних коштів

УСЬОГО 3 248 700,00

0,00

5 847,00

0
Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок

шт.
Заяви від юридичних та фізичних 

осіб
1 186,00 0,00 1 186,00

0 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації 5 847,00 0,00

15,00

0,00

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис управління 15,00

0,00

0,00 79,00

268,00

ефективності

0
Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень, які 

підлягають видаленню
шт.

Листи звернення юридичних та 

фізичних осіб
268,00 0,00

0
Кількість підготовлених рішень про виділення земельних ділянок на 

одного працівника
шт.

розрахунок
79,00

4321

389,80

0
Кількість виданих актів обстеження зелених насаджень на одного 

працівника
шт.

розрахунок
18,00 0,00 18,00

0
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника
од.

розрахунок
389,80

0,00

Найменування місцевої/регіональної програми

4

затрат

2 3

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

Усього

Загальний 

фонд



Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Дата погодження

 М.  П.

Начальник фінансовоого управління МРМК Л.Т.Бочкова

Начальник управління О.А.Вовенко

ПОГОДЖЕНО:

216 580,000
Витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн
розрахунок

216 580,00 0,00


