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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
Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.10.2019 № 137-0Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(код)

0110000
(найменування головного розпорядника)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(код)

0117130 0421

(найменування відповідального виконавця)

Здійснення заходів із землеустрою

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 324 866 гривень, у тому числі загального фонду - 235 716 гривень та спеціального фонду - 89 150 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми 
-Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;
- Рішення тридцять першої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 21.12.2018 «Про сільський бюджет Миколаївської сільської ради на 

2019 рік» зі змінами;
- Укази і розпорядження Президента України;
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;
- Накази Державної казначейської служби України;



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

N з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення заходів для розробки документації із землеустрою

7. Мета бюджетної програми Забезпечення справляння земельного податку та орендної плати за землю
*5Г

8. Завдання бюджетної програми_____________________________________________________________
N з/п Завдання

1 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Оплата послуг (крім комунальних) 235 716 235 716

2 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 89 150 89 150

Усього 235 716 89 150 324 866

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

гривень
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма економічного та соціального розвитку 

Миколаївської сільської територіальної громади на 
2019 рік

235 716 89 150 324 866

Усього 235 716 89 150 324 866

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість земель, що 
потребують інвентаризації тис.га 0,481 0,335 0,816

обсяг видатків тис.грн. кошторис 235,716 89,150 324,866



2 продукту
кількість земель, на яких 
планується провести 
інвентаризацію

тис.га 0,481 0,335 0,816

кількість проектів 
(нормативно-грошова та 
експертна оцінка 
земель,виготовлення 
технічної документації на 
землі комунальної 
власності,топографо- 
геодезична зйомка)

*$г
од. 11 4 15

3 ефективності
середні видатки на 1 га, який
планується
проінвентаризувати

тис.грн. 0,490 0,266 0,838

середні видатки на розробку 
одного проекту тис.грн.

Розрахунок (обсяг 
видатків/кількість 

проектів)
21,429 22,288 43,717

4 ЯКОСТІ

відсоток
проінвентаризованих земель 
до тих,які заплановано 
проінвентаризувати

відс. 100

ь

100 100

рівень готовності 
документації (в розрізі 
проектів)

відс. 100 100 100

Керівник установи - головного 
розпорядника бюджетних коштів / 
заступник керівника установи

іінансового органу
Миколаївської сільської ради 

ісового органу /
;вого фінансового

С.Самотой_____________________________
(ініціапи/ініціал, прізвище)

В.Пашкурова___________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)




