
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 Новокаховської міської ради 
Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЛОЖ/ №  / / _______________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

1 .____________ 1600000____________  Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради_____________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

24111678
(код за ЄДРПОУ)

2 ._______ 1610000______________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Управління містобудування та архітектури Новокаховської міськоцрадн
(найменування відповідального виконавця)

24111678
(код за ЄДРПОУ)

3. 1617350
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

7350
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій 
________________________  (містобудівної документації)___________________________

(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 призначень/бюджетних асигнувань , 900 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 900 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010р. №2456-УІ)
- закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-111 від 07.06.2001р.
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р.
- 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 01.10.2020 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі Державне управління",
Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
-Положення про управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" затверджене рішенням міської ради від 15.09.2016р. №461.
-Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р №145"Про затвердження міської цільової Програми розроблення ( оновлення, внесення змін) містобудівної документації 
населених пунктів Новкаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки).
Рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Своєчасне та повне забезпечення населених пунктів Новокаховської територіальної громади містобудівною документацією



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території І

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 оновлення картографічної основи в державній геодезичній системі координат УСК-2000 0,00 900 000,00 900 000,00

У С ЬО ГО 0,00 900 000,00 900 000,00

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
Міська цільоваПрограма розроблення (оновлення, внесення змін) містобудівної 
документації населених пунктів Новокаховської міської територіальної громади на 
2021-2023 роки

0,00 900 000,00 900 000,00

Усього 0,00 900 000,00 900 000,00

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

видатки на розроблення містобудівної документації(оновлення 
картографічної основи в державній геодезичній системі координат 

УСК-2000)

грн.

Рішення Новокаховської міської 
ради від 17.12.2020 №145"Про 
затвердження міської цільової 

Програми розроблення ( 
оновлення, внесення змін) 
містобудівної документації 

населених пунктів Новкаховської 
міської територіальної громади на 

2021-2023 роки)

0,00 900 000,00 900 000,00

1.2 кількість документації, що потрібує виготовленню шт. Довідка 0 1 1



І

2 продукту

2.1

Кількість містобудівної документації (оновлення картографічної 
основи в державній геодезичній системі координат УСК-2000) , яку 

планується виготовити

шт.

Рішення Нов (каховської міської 
ради від 17.12.2020 №145"Про 
затвердження міської цільової 

Програми розроблення ( 
оновлення, внесення змін) 
містобудівної документації 

населених пунктів Новкаховської 
міської територіальної громади на 

2021-2023 роки)

0 1 1

3 ефективності

3.1

середня вартість робіт на розробку однієї містобудівної документації 
(оновлення картографічної основи в державній геодезичній системі 

координат УСК-2000) грн.

видатки на розроблення 
містобудівної 

документації/кількість 
містобудівної документації, яку 

планується виготовити

0,00 900 000,00 900 000,00

4 якості

4.1

рівень готовності містобудівної документації

відс.

кількість документації, що 
потребує виготовленню/кількість 

документації, яку планується 
виготовити

0 100 100

Начальник управління містобудування та архітектури 
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Новокаховської міської ради


