
1.

2.

3. 0421
Здійснення заходів із землеустрою

36200391

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

№ з/п

1

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

3610000
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

36200391

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

11201100000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

3617130 7130

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

3600000
Орган з питань земельних відносин

Завдання

1

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2

Розроблення проектів землеустрою

0,00 -6 831,00

7

0,000,00

  

Відхилення

64 931,00 58 100,00

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

Пояснення щодо  причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення відсутні. Залишок за рахунок меншої пропозиції

58 100,00 -6 831,00

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 2

1

6

спеціальний 

фонд
усього

3 4 5

загальний 

фонд
усього

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Касові видатки (надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
8

Регулювання земельних відносин, раціональне використання та охорна земель.

1 2

 усього

Найменування місцевої/регіональної програми

1 Розробка проектів землеустрою.

  

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

58 100,00 -6 831,00 0,00 -6 831,00

9 10 11

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

64 931,00

УСЬОГО 64 931,00 0,00 64 931,00 58 100,00 0,00



9

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

10 11 12 13

спеціальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
усього

8 9 10

усього

0,00

(ініціали та прізвище)

 Олена ДЄЄВА
(підпис)

(ініціали та прізвище)(підпис)

-6 831,00

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

-6 831,00 0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

0

Програма розвитку земельних відносин у 

м.Кропивницькому на 2020-2022 роки
64 931,00 58 100,00

затрат

начальник управління Олег ВОВЕНКО

3 7654

0,00 64 931,00 58 100,00 0,00

усього
загальний 

фонд

7

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1

Найменування місцевої/регіональної програми

1 3 4 5 62

На виконання програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки було заплановано обсяг вмидатків на  2020 рік, а саме на проведення інвеннтаризації 

землі  на загальну суму 600000,00 грн., але були внесені зміни в програму і перенесені вмидатки на 2021 рік. Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

відхилення між плановими та фактичними за рахунок меншої ціни.

N з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2

8

загальний 

фонд

58 100,00 -6 831,00

загальний 

фонд
усього

спеціальний 

фонд

8,00 0,00

0 58100,00 -6831,00 0,00 -6831,00

Поляснення щодо причин розбіжносткй між фактичними та затвердженими  результативними паоказниками:  Відхилення відсутні.

0

Обсяг затрат на 

розроблення есперно 

грошової оцінки та 

проекту землеустрою

грн. розрахунок 64931 0 64931 58100

-6 831,00Усього 64 931,00 0,00 64 931,00 58 100,00 0,00

0 8 80

Кількість проектів 

землеустрою щодо 

відведення земельних 

ділянок

штук

Договір з юридичними та 

фізичними особами
8

0 продукту

0,00 0,000

0 7263,00 -853,000
Середні видатки на 

розроблення проектно 

технічної документаці

грн.

розрахунок

8116

0 ефективності

якості

0 8116 7263

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів

Аналіз стану виконання результативних показників: План виконано в повному обсязі, розбіжність за рахунок меншої пропозиції ціни

0,00 0,000 100 100 0 100,00 0,000

Відсоток розроблених 

проектів землеустрою 

щодо відведення 

земельних ділянок

%

розрахунок

100

0,00 -853,00

0


