
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

Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
ВІД " 4Ц " ОЛ _______ 2020 року №. ¥-<?Х>

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ________3617130____________________________ Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

2. ________3617130_______________________________ Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)

кредитування місцевого бюджету)

3. ________3617130___________________________7130___________________0421________________Здійснення заходів із землеустрою___________ 02536000000_____
(код Програмної класифікації видатків та («од Типової програмної класифікації (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету) кредитування бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 905 400 гривень, у тому числі загального фонду - 725 400 гривень та спеціального фонду -180 000
4. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України,
Земельний Кодекс України,
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»,
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів", зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження При мірного переліку результативних показників бюджетних програм для 
місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. N9836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів", зі змінами,
Рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019р. № 2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік",
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затверджена рішенням Вінницької 
міської ради від 27.12.2019р. №2076.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами
7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного управління земельними ресурсами

41029843
(код за ЄДРПОУ)

41029843
(код за ЄДРПОУ)



8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Проведення інвентаризації земель

2
Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, 
наданих рішеннями міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів______________________________________________________________________________________________________ (грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштіів загальний
фонд

спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Проведення інвентаризації земель 700 000 180 000 880 000

2 Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької 
міської об'єднаної територіальної громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради 25 400 25 400

Усього 725 400 180 000 905 400

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми загальний
фонд

спеціальний
фонд Усього

1 2 2 4 5

1 Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік 725 400 180 000 905 400

Усього 725 400 180 000 905 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одниця
виміру Джерело інформації Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

-----1----- 2 3 4 5 6 7
1 Проведення інвентаризації земель

-----1----- затрат

1 Обсяг видатків на проведення інвентаризації земель грн.

пшення про оюджет 
Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 
громади, розпис бюджету 700 000 180 000 880 000

-----2— продукту

1
Кількість земельних ділянок, по яким планується провести 
інвентаризацію

ОД. Перелік земельних ділянок
2 5 7

2
Загальна площа земельних ділянок, по яким планується 
провести інвентаризацію

кв.м. Перелік земельних ділянок
731362 339335 1070697

— з— ефективності

1
Середні видатки на проведення інвентаризації однієї 
земельної ділянки грн.

Розрахунок 350000 36 000 386 000

2
Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій 
планується провести інвентаризацію грн. Розрахунок 1 1 1



4 якості

1
Відсоток проінвентаризованих земельних ділянок до 
загальної кількості запланованих % Розрахунок 100 100 100

2
Відсоток проінвентаризованої площі земельних ділянок до 
запланованої % Розрахунок

100 100 100

1
Розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на підставі

дозволів, наданих рішеннями міської ради
1 затрат

1 Обсяг видатків на розроблення документації із землеустрою 
на земельні ділянки грн.

Рішення про бюджет 
Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 
громади, розпис бюджету

25 400 25 400

2 продукту
1 Кількість земельних ділянок, по яким планується 

розроблення документації із землеустрою ОД. Перелік земельних ділянок 2 2

2 Загальна площа земельних ділянок, по яким планується 
розроблення документації із землеустрою кв.м. Перелік земельних ділянок 27000 27000

3 ефективності

1 Середні видатки на виготовлення документації із 
землеустрою на одну земельну ділянку грн. Розрахунок 12 700 12 700

2 Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, по якій 
планується розроблення документації із землеустрою грн. Розрахунок 1 1

якості

1
Відсоток земельних ділянок, по яким розроблено 
документацію із землеустрою до загальної кількості 
запланованих

% Розрахунок 100 100

2 Відсоток площі земельних ділянок, по яким розроблено 
документацію із землеустрою до запланованої % Розрахунок 100 100

Директор департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради

О:

С.А.Кушнірчук

ртаменту фінансів Вінницької міської ради Н.Д.Луценко


