
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Верхньодніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 ______________________________ Верхньодніпровська міська рада______________________________  _______ 04052595
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000 Верхньодніпровська міська рада 04052595

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0117130 7130

(найменування відповідального виконавця)

0421

(код за ЄДРПОУ)

Здійснення заходів із землеустрою 0453600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків 

кредитування місцевого бюджету)
та (код Функціональної класифікації

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджегних асигнувань 37 500,00 гривень, у тому числі загального фонду ЗО 000,00 гривень та

спеціального фонду- 7 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний кодекс України, Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Верхньодніпровської міської об'єднаної територіальної громади 
Верхньодніпровського району Дніпропетровської області на 2018-2022 роки,затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради M28-3/VI, рішення міської ради від 24.12.2020 № 51 - 
3/ІХ "Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення Верхньодніпровської міської ради №233-7/ІХ від 27.05.2021 р.

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної пп

№ >/іі Завдання

J_________ Проведення інвентаризації земель, топографічна зйомка об'єктів благоустрою та розробка проектів землеустрою
2 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд С п е ц і а л ь н и й ф о н д Усього

2 3 4 5
1 Експертно-грошова оцінка земель ЗО 000,00 7 500,00 37 500.00

УСЬОГО ЗО 000,00 7 500,00 37 500,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Верхньодніпровської 
міської об’єднаної територіальної громади Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської області

ЗІ,' 000.00 7 500,00 37 500,00

Усього ЗО 000,00 7 500,00 37 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/і і Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість земель, що потребують інвентаризації га. кошторис 1 000,00 0 01 1 000,01
продукту

кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію га. кошторис 1 000,00 0,01 1 000,01
ефективності

середні видатки, які планується проінвентаризувати тис.грн. розрахунок 30,00 7,50 37,50
якості

відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно 
проінвентаризувати

відс. ро^рахуііюк 100,00 і 00,00 100,00

Верхньодніпровський міський голова ______________________ І Ух_________________ г.м Лебідь
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
ФінансовцшвіддіЖВе.рхньодніпровської міської ради
(І Іазва*міЬ<Л&го;фінаіК(ївЬг,о органу) / .J/Ідаада^гк фінансовою вдшлу

Ж*» •

В.М. Максимова
(ініціал и/і н і ціал, п різ в и ще)


