
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 _______ 2020 року № ¥ 'Р &
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ________3617660____________________________ Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

2. ________3617660_______________________________ Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)

кредитування місцевого бюджету)

Підготовка земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення або 

прав на них комунальної власності для продажу
3. ________3617660___________________________ 7660___________________ 0490________ на земельних торгах та проведення таких торгів 02536000000

(код Програмної класифікації видатків та (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 000 гривень, у тому числі загального фонду- 0 гривень та спеціального фонду- 80 000 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 Примірного 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. №836 "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 Вінницькоі 
міської ради від 27.12.2019р. №2076.

41029843
(код за ЄДРПОУ)

41029843
(код за ЄДРПОУ)



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

1 Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Вінницької міської об’єднаної територіальної громади у сфері земельних відносин
7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації земельних торгів у формі аукціонів для набуття прав на вільні земельні ділянки

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та 
проведення таких торгів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштіів загальний
фонд

спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

1 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної 
власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 80 000 80 000

Усього 80 000 80 000

10. Перелік м ісцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

№ з/п Найменування м ісцевої / 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 80 000 80 000

Усього 80 000 80 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одниця 
виміру Джерело інф ормації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

і  ~ 1 V. а 4 а ь і

1
Підготовка земельних д ілянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та

проведення таких торгів
1 затрат

1 Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу 
на земельних торгах грн.

Рішення про бюджет 
Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 
громади, розпис бюджету

80 000 80 000



2 продукту
1 Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги ОД. Перелік земельних ділянок 5 5

2 Загальна площа земельних ділянок, які планується винести 
на торги кв.м. Перелік земельних ділянок 22383 22383

3 ефективності

1 Середні видатки на підготовку однієї земельної ділянки для 
продажу на земельних торгах грн. Розрахунок 16 000 16 000

2 Середні видатки на 1 кв. м. земельної ділянки, що 
виноситься на торги грн. Розрахунок 4 4

якості

1 Відсоток підготовлених земельних ділянок для продажу на 
земельних торгах % Розрахунок 100 100

2 Відсоток земельних ділянок по яких проведені земельні торги % Розрахунок 100 100

Директор департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

С.А.Кушнірчук

Н.Д.Луценко


