
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради в ід" / 0 " сґ/СГО^У 2017 року № і ? 

Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради 
від" / 0 " ґ/^ГГ-сЄ 2017 року № / у 

ПАСПОРТ 
бюджетноїпрограми місцевого бюджету на 2017 рік 

1. 5600000 Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 5610000 Департамент земельних ресурсів Вінницької міської ради 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. 5617500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65,55 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 65,55 
4. тис.гривень 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Бюджетний Кодекс України, 
Земельний Кодекс України, 
Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік», 
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 14.02.2011р. №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 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", 
Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Типової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами), 
Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2016р. №509 «Про міський бюджет на 2017 рік», 
Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік, затверджена рішенням Вінницької міської ради від 23.12.2016р. №508. 

6. Мета бюджетної програми 

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



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: 
|№ 3/п КПКБК КФКВК Назва підпрограми ? 

І і 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн) 
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом 

і 2 4 £ ь 7 

1 
5617500 0411 

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

65,550 65,550 

Усього 65,550 65,550 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн) 
Назва 

регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом 
{ 2 з Д 5 

Регіональні цільові програми - всього 65,550 65,550 

Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік 5617500 65,550 65,550 
Усього 65,550 65,550 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: 

№ з/п КПКВК Показники Одни ця 
виміру Джерело інформації Значення показника 

1 2 3 4 5 б 

1 5617500 
підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення аоо прав на них для продажу на земельних торгах та на проведення 
таких торгів 

1 Показники затрат 

1 Обсяг видатків на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах тис.грн. 
Рішення про міський бюджет, 

розрахунок до кошторису 52,550 

2 Обсяг видатків на проведення земельних торгів тис.грн. 
Рішення про міський бюджет, 

розрахунок до кошторису 13,000 

2 Показники продукту 
1 Кількість земельних ділянок, що виносяться на торги од. Перелік земельних ділянок 1 

2 Загальна площа земельних ділянок, які планується винести на торги кв. м. Перелік земельних ділянок 3800 

3 Показники ефективності 
1 

иередні вида і кипа підготовку однієї земельної ділянки для продажу на земельних 
ТППГЯУ тис.грн. Розрахунок 52,550 

2 Середні видатки на проведення торгів на одну змельну ділянку тис.грн. Розрахунок 13,000 

3 Середні видатки на 1 кв. м, земельної ділянки, що виноситься на торги тис.грн. Розрахунок 0,017 
4 Показники якості 

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

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



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн) 

Код Найменування джерел 
надходжень к п к в к 

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування 

Код Найменування джерел 
надходжень к п к в к 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд Разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд Разом 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд Разом 

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування 

і Ч 3 4 5 6 7 8 Э 10 11 " 12 
УСЬОГО: 

Директор департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради 

С.А.Кушнірчук 

Н.Д.Луценко 


