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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління містобудування та архітектури Ново каховської міської ради

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

2 0 2 /  № ___________________

і. _________ 1610000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради_______________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24111678
(код за ЄДРПОУ)

2. _________ 1610000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

24111678
(код за ЄДРПОУ)

3. _________ 1617130_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

____________ / 7130______________
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_________ 0421___________  Здійснення заходів із землеустрою_______________________
(код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призиачень/бюджетних асигнувань 190 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 190 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР;
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017 № 908 від 15.11.2018 № 1209 від 29.12.2018 № 
336 від 07.08.2019);
Положення про управління містобудуваня та архітектури Новокаховської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 29.04.2021р. №368;
Рішення міської ради від 29.04.2021 року № 423 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 
2021 рік»;
Рішення міської ради від 29.04.2021 №342 "Про внесеня доповнень до Програми економічного,соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021рік,затвердженої 
рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №169".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Розвиток сталого землеустрою



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Оформлення проектів земелустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності
2 Проведення експертних грошових оцінок земель комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

2 Оформлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 
класності 180000,00 0,00 180000,00

3 Проведення експертних грошових оцінок земель комунальної власності 10000,00 0,00 10000,00
УСЬОГО 190000,00 0,00 190000,00

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

№  з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Програма економічного,соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 

2021 рік '
190 000 0 190 000

Усього 190 000 0 190 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1,1 Кількість проектів землеустрою, які необхідно виготовити од.
Перелік земельних ділянок ,які 
планується виставляти на земельні 
торги,відповідно до рішень сесій

18 0 18

1.2 Кількість одиниць експертної грошової оцінки, які необхідно 
виготовити од. Договір на виконання робіт 1 0 1



2 ПРОДУКТУ
2.1 Кількість проектів землеустрою, які планується виготовити од. Проекти землеустрою 18 0 18

2.2 Кількість звітів про експертну грошову оцінку, яку необхідно 
виготовити од.

Експертно грошова оцінка
1 1

3 ефективності

3.1 Середні видатки на виготовлення одного проекту землеустрою гри.
Обсяг видатків/кількість 
проектів,які планується виготовити 10 000 0 10 000

3,2 Середні видатки на виїтовлення одного звіту про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки гри

Обсяг видатків/кількість одиниць 
експертно грошової оцінки, які 
планується виготовити

10 000 0 10 000

4 якості

4 1 Відсоток виготовлених проектів землеустрою до якіх необхідно 
виготовити відс.

кількість проектів, які планується 
виготвити/кількість проектів, ЯКІ 

необхідно виготовити* 100
100 0 100

4.2 Відсоток виготовлених одиниць експертних грошових О Ц ІН О К  до тих, 
я к і  необхідно виготовити відс

кількість одиниць експертних 
грошових оцінок , які планується 

виготвити/кількість одиниць 
експертних грошових оцінок , які 

необхідно виготовити* 100

100 0 100

________________________________ -

Максим БОРОВИНСЬКИЙ

Ірина ФУРСЄЄВА


