
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 19- { О • 2018 року № с9/3  -  o lO /iJ

Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради 
від /9  / 0 . 2018 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 . 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217660 0490 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них
комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 145432,00 гривень, у тому числі загального фонду —
0,00 гривень та спеціального фонду - 145432,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).

2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246 - 8

3. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку»Україна-2020».

4 . Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679).

5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та



б.Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року № 1378-IV . .. . . о п т  ТИ
7.Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року № 2658-111 
8 Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ.

міської ради УІІ скликання від 21 січня 2016 року №13 із внесеними доповненнями рішенням XIII сесії міської ради УІІ скликання від 06 
жовтня 2016року №8 та рішенням ХІУ сесії міської ради УІІ скликання від 21 листопада 2016 року №19.

16. Рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2017 року. Зміни до бюджету міста на 2018 рік.
17. Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018 року. Зміни до бюджету міста на 2018 рік.
18. Рішення 43 сесії міської ради від 26.07.2018 року. Зміни до бюджету міста на 2018 рік.
19. Рішення 48 сесії міської ради від 11.10.2018 року. Зміни до бюджету міста на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення регулю вання та  розвитку зем ельних відносин.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1 0217660 0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
або прав на них комунальної власності для продажу на земельних 
торгах та проведення таких торгів

4 Виготовлення документації із землеустрою

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

1
0217660 0490 Виготовлення документації із землеустрою

0,00 145432,00 145432,00

РАЗОМ
0,00 145432.00 145432 ,00



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми КПКВК Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

0

Разом

1 2 3 4 5
Програма регулювання та 
розвитку земельних відносин 
на території м.Шепетівка на 
2016-2018роки

0217660 0,00 145432,00 145432,00

Усього 0,00 145432,00 145432,00

№

з/п

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Назва показника

1

КІЖВК

з

0217660

Підготовка земельних ділянок
несільськогосподарського призначення або прав на 
них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів

Виготовлення документації із землеустрою

Одиниця
виміру

Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту

кількість земельних ділянок, на які необхідно виготовити 
документацію із землеустрою

Показники ефективності: середні видатки на виготовлення 1 
документації із землеустрою
Показники якості: відсоток виготовлених документацій із 
землеустрою до тих, які необхідно виготовити;

Грн.

од.

Грн.

%

Джерело інформації

Статистичні дані

Розрахункові дані

Статистичні дані

Значення
показника

145432

35

4156

100



/
J

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

(грн)
Пояснення, що 
характеризують 

джерела

1дпрофа™ иІ°"“ ЬНО' КЛаСИфІКаЦІЇ видатків кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється „а

3 ПуНКТ 11 заповнюеться тіль™ «І» затверджених у місцевому бюджеті ввдатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова
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Полодюк М.І.

Рибачук Г.П.


