
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О : 

Наказ департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради в і д " / С " с / / £ / Т Г Г Г 2017 року № чі? 

Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради 
в і д " / С " 2017 року № /<? 

П А С П О Р Т 

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 в ідпов ідального виконавця) 

3. 5617310 0421 Проведення заходів із землеустрою 
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетно ї програми) 

Обсяг б ю д ж е т н и х призначень/бюджетних асигнувань - 77,378 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 77,378 
4. тис . гривень 

5. Підстави д л я виконання бюджетно ї програми: 

Бюджетний Кодекс України, 
Земельний Кодекс України, 
Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік», 
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. N°945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів 
за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зізмінами), 
Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011р. N996 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 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", 
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. N°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. N9508. 

6. Мета б ю д ж е т н о ї програми 

Забезпечення сталого розвитку управління земельними ресурсами в інтересах громади 



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: 
|N9 з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми 

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 

1 2 3 4 5 а 7 

1 
5617310 0421 

Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають 
продажу 

77,378 77,378 

Усього 77,378 77,378 

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 

1 2 3 4 5 
Регіональні цільові програми - всього 77,378 77,378 

Програма економічного і соціального розвитку м.Вінниці на 2017 рік 5617310 77,378 77,378 

Усього 77,378 77,378 

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

N2 з/п КПКВК Показники Одниця 
виміру Джерело інформації Значення показника 

1 2 3 4 5 ь 
1 5617310 Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу 

1 Показники затрат 

1 
Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що 
підлягають продажу тис.грн. 

Рішення про міський бюджет, 
розпис міського бюджету 

77,378 

2 Показники прод укту 

1 Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку од. Перелік земельних ділянок 24 

2 Площа земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку кв. м. Перелік земельних ділянок 65829 

3 Показники ефективності 

1 
Середні витрати на 1 земельну ділянку, по якій планується проведення експертної 
грошової оцінки тис.грн. Розрахунок 3,224 

2 
Середні витрати на 1 кв. м., на якому планується проведення експертної грошової 
оцінки тис.грн. Розрахунок 0,001 

4 Показники якості 

1 
Відсоток земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до загальної кількості 
запланованих % Розрахунок 100 

2 
Відсоток загальної площі земельних ділянок по яких проведена експертна оцінка до 
запланованої % Розрахунок 100 



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

Код 
Найменування джерел 

надходжень 
КПКВК 

Касові видатки стан 
1 січня звітного пе 

ом на 
зіоду 

План видатків звітного періоду 
Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансування 
Код 

Найменування джерел 
надходжень 

КПКВК загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

Разом 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 
Разом 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

Разом 

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансування 

і 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 
УСЬОГО: 

Директор департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради 

С.А.Кушнірчук 

Н.Д.Луценко 


