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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ/розпорядчий документ

Управління комунального майна, інфраструктури 
старостинських округів Новокаховської міської ради 

А*?. № -/У

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1 .

2 .

3 .

(3)(1 )0)(0)(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(код Програмної класифікації (найменування'головного розпорядника коштів місцевого бюджету-)
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(3) (1)(1)(0)(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

( 3)( 1)(1 )(7) (1)(3)(0 ) (7130 )
(код Програмної класифікації (код Типової

видатків га кредитування місцевого програмної 
бюджету) клас иф і кації

видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

( 0421 ) Здійснення заходів із землеустрою
(код
Фу н к ці онал ь ної 
класифікації

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

видатків та
кредитування
бюджету

42520154
(код за ЄДРПОУ)

42520154
(код за ЄДРПОУ)

21528000000
(код бюджету)

*

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 122576 гривень, у тому числі загального фонду 122576 гривень та спеціального фонду 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010№2456-УП)
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 року №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 року № 2494 "Про Програму розвитку інфрастурктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 
роки "

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N ч/п Ціль державної політики



1 Реалізація плану соціально-економічного розвитку населених пунктів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

і Розробка проектів землеустрою та проведення державної експертизи землевпорядної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5
і Виготовлення проекту зі встановлення меж в с. Піщане 4 6  0 00 4 6  00 0

2
Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. 
Веселе 75 196 75  196

3 Проведення державної експертизи землевпорядної документації 1 38 0 1 38 0
У с ь о г о 12 2  5 7 6 12 2  5 7 6

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

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

1 2 3 4 5
1 Програма розвитку інфрастурктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 122 576 122 576

Усього 122 576 122 576

11. Результативні показники бюджетної програми
№ . 
з/п Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
і Затрат

и кількість проектів, які необхідно виготовити од. кошторис на проектні роботи 1 1
1.2 кількість проектів, що потребують державної експертизи од. технічна документація 1 1
1.3 площа земель*що потребують нормативно грошової оцінки тис.га кошторис №2 0,188 0,188
2 Продукту

2.1 кількість проектів, які планується виготовити од.
Програма розвитку іфраструктури старостинських округів 

Новокаховської ОТГ на 2020-2022 рр., затверджена рішенням 
міської ради від 12.12.2019р. № 2494

1 1

2,2 кількість проектів, на яких планується провести державну експертизу од.
Програма розвитку іфраструктури старостинських округів 

Новокаховської ОТГ на 2020-2022 рр., затверджена рішенням 
міської ради від 12.12.2019р. № 2494

1 1

2.3 площа земель, на яких планується провести нормативно грошову оцінку тис.га кошторис №2 0,188 0,188
3 Ефективності

3.1 середні видатки на розробку одного проекту тис.грн.
обсяг видатків / кількість проектів, які планується 

виготовити 46 46



1 2 3 4 5 6 7

3.2 середні видатки на експертизу одного проекту тис.грн.
обсяг видатків / кількість проектів, на яких 
планується провести державну експертизу ',4 1,4

3.3
середні видатки на 1 га, на якому планується провести нормативно грошову 
оцінку тис.грн.

обсяг видатків / площа, що запланована для 
проведення нормативно грошової оцінки/1000

0,4 0,4

4 Якості

4.1 рівень готовності документації (в розрізі проектів) % обсяг видатків / вартість проекної документації * 100 100 100

-встановлення меж в с.Піщане % обсяг видатків / вартість проекної документації *100 100 100

4.2
рівень готовності документації з нормативно грошової оцінки (в розрізі 
проектів)

%
обсяг видатків / вартість нормативно грошової оцінки 

*100
100 100

Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 
населеного пункту с. Веселе % обсяг видатків / вартість проектної документації *100 100 100

4.3 рівень проходження державної експертизи %

обсяг видатків на проведення державної експертизи 
землевпорядної документації / вартість проведення 
державної експертизи Землевпорядної документації 

*100

100 100

В.о.начальника управління 

ПОГОДЖЕНО:
фінансове управління Новокаховської міської ради

/: •> *, :.лрачагі%^,к-фінансового управління Новокаховської міської ради
Дата погодження /^ .0 £  Ж >20

°  ®/  \ * о й .

Сендик О.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фурсеєва І.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)


