
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
__________________Рожищенська міська рада______________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження________________________________________

12 .02.2021 року Ш8-рв

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Рожищенська міська рада 04333268
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

Рожищенська міська рада

(код за ЄДРПОУ)

04333268
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 0356500000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)
(код Типової програмної (код Функціональної 
класифікації видатків та класифікації видатків та 
кредитування місцевого кредитування бюджету) 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -170 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 170 000,00 гривень та спеціального 
фонду - гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 
року №280/97 ВР зі змінами і доповненнями; Закон Укераїни "Про, державний бюджет-України на- 2021 рік"; Наказ Міністерствафінажів.України , 

 ̂ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 793 зі змінами; Наказ 
Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 

26.08.2014 року №836; Закон України "Про соціальний захист населення"; рішення міської ради від 24.12.2020 року №3/17 "Про бюджет
Рожищенської територіальної громади на 2021 рік".

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

N з/п Ціль державної політики

Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі землеустрою

7. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення
оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального і виробничого потенціалів землі, захист прав власників та користовачів земельних ділянок

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
Проведення підготовчих робіт по продажу прав на земельні ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах) та проведення інвентаризації

земель
Проведення робіт по виготовленню і коригуванню містобудівної документації

Обсяги витрат на виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких розташовані будівлі комунальної власності
Рожищенської територіальної громади

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



1 •

Проведення підготовчих робіт по 
продажу прав на земельні ділянки на 

конкурентних засадах (земельних торгах) 
та проведення інвентаризації земель

-80 000,00 80 000,00

2 . Проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок 40 000,00 40 000,00

3

Обсяги витрат на виготовлення 
правовстановлюючих документів на 

земельні ділянки, на яких розташовані 
будівлі комунальної власності 

Рожищенської територіальної громади

30 000,00 ЗО 000,00

4 Проведення робіт про виготовленню 
містобудівної документації 20 000,00 20 000,00

Усього 170 000,00 0,00 170 000,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

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

1 2 3 4 5
Програма охорони та раціонального 
використання земель м. Рожище на 2021 
рік

170000 170000

Усього 170000 0 170000

11. Результативні показники бюджетної програми:



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

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1

1 затрат

Проведення підготовчих робіт по 
продажу прав на земельні ділянки на 

конкурентних засадах (земельних торгах) 
та проведення інвентаризації земель

гривень
Рішення міської 
ради, кошторис 80 000,00 80 000,00

2 продукту

3 ефективності

Середні витрати на виготовлення 
технічної документації

гривень Розрахунково 80000 80000

4 якості
Рівень готовності документації Відсоток Розрахунково 100 100 100

Завдання 2
1 затрат

Ппроведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок

гривень
Рішення міської 

ради 40 000,00 40 000,00

2 продукту

3 ефективності

Середні витрати на виготовлення 
технічної документації

гривень Кошторис 40000 40000

4 якості

Рівень готовності документації Відсоток Розрахунково 100 100 100

Завдання 3 ■ -

1 затрат



Проведення робіт про виготовленню 
містобудівної документації

гривень
Рішення міської 
ради, кошторис

20 000,00 20 000,00

2 продукту

3 ефективності

Середні витрати на виготовлення 
технічної документації

гривень Розрахунково 20000 20000

4 якості
Рівень готовності документації Відсоток Розрахунково 100 100 100

Завдання 4
1 затрат

Обсяги витрат на виготовлення 
правовстановлюючих документів на 

земельні ділянки, на яких розташовані 
будівлі комунальної власності 

Рожищенської територіальної громади

гривень
Рішення міської 
ради, кошторис

30 000,00 30 000,00

2 продукту

3 ефективності

Середні витрати на виготовлення 
технічної документації

гривень Розрахунково 30000 30000

4 якості
Рівень готовності документації Відсоток ■і Розрахунково 100 100 100

/  (підпис)
В.А.Поліщук

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.С.Попова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник установи - головного 
розпорядника бю джетних коштів / 
заступиш

ПОГОі

Началі ві

анови

-І'А'РАЇИЬ (підпис)


