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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів 
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 3100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2. 3110000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління комунального майна, інфраструктури етароетинських округів Новокаховської міської 
ради_________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

Управління комунального майна, інфраструктури етароетинських округів Новокаховської міської 
ради_________________________________________________________________________ __

(найменування відповідального виконавця)

42520154

(код за ЄДРГТОУ)

42520154
(код за ЄДРПОУ)

3 .  __________ 3117130____________  _______________ 7130_______________  ___________0421___________  Здійснення заходів із землеустрою________________________ 2152800000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету') кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) /

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-УІІ) ст.75;
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".
- Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 № 83 3 " Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфрастуктури етароетинських округів Новокаховської міської 
територіальної громади на 2022 - 2024 роки"
- Рішення Новокаховської міської ради.від 23.12.2021 № 898 " Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики
І Реалізація плану соціально-економічного розвитку населених пунктів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства



щжетної програми

«Г з/п Завдання

1 Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Корсунка

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
і Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту 

с. Корсунка
50 000 0 50 000

УСЬОГО 50 000 0 50 000

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

і
Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських 
округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 50 000 0 50 000

Усього 50 000 0 50 000

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
і зат р ат

'■ площа земель, що потребують нормативно грошової оцінки тис.га
Довідка про загальну площу земель, 

що потребують нормативно 
грошової оцінки

1,343 0 1,343

2 вартість^роектної документації з розробка технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с,Корсунка

тис. грн.
пропозиція щодо розроблення 

техн.документації з норм.грошової 
оцінки

50,0 0 50,0

2 продукту

і площа земель, на яких планується провести нормативно грошову 
оцінку тис.га

Довідка про загальну площу земель, 
що потребують нормативно 

грошової оцінки (Дніпрянського 
старости неького округу/)

0.204 0 0,204

3 ефективності

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

обсяг видатків / площа, що 
запланована для проведення 

нормативно грошової оцінки/] 000
0,245 0 0,245



якості

І
рівень готовності проекту "Розробка технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Корсунка" відс.
обсяг видатків / вартість проектної 

документації * 100 100 0 100

/- 2
питома вага площі земель, на яких планується провести нормативно 

грошову оцінку у загальній площі земель, що потребують 
нормативно грошової оцінки -

в і де .

площа земель, на яких планується 
провести нормативно грошову 

оцінку/площа земел ь, що 
потребують нормативно грошової 

оцінки* 100 Розрахунок: 
0,204/1,343*100

15,2 0 15,2

Начальник управління 

ПОГОДЖЕНО:
(підпис)

Олена СЕНДИК


