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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Департамент міського господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Наказ №________________ від ____________________

1. 1200000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
 (код)

2. 1210000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
 (код)

3. 1217650 0490
 (код)  (КФКВК)  (найменування бюджетної програми) 

   (найменування відповідального виконавця)  

   (найменування головного розпорядника)  

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на   2019  рік

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї



№ з/п
1

 № з/п
1

4.  Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 398 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального 
фонду –398 000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс, Конституція  України, Рішення  ХУІІІ сесії УІІ скликання   Ужгородської  міської  ради «Про зміни до бюджету
міста Ужгород на 2019 рік » від 28.02.2019р. № 1452,Рішення  ХХХУІ сесії УІІ скликання   Ужгородської  міської  ради «Про зміни до 
бюджету міста Ужгород » від 30.05.2019р. № 1553, Рішення  ХУІІ сесії УІІ скликання   Ужгородської  міської ради «Про Програму підготовки 
до продажу земельних ділянок на 2018 - 2020 роки » від 09.11.2017р. № 798  зі змінами, наказ  МФ України № 1147 «Про затвердження  
типового переліку  бюджетних  програм та  результативних  показників для  місцевих  бюджетів у  галузі  «Державне  управління», Концепція  
реформування  місцевих  бюджетів, затверджена  розпорядженням  кабміну України  від 23.05.07р. № 308-р, Наказ МФУ від 02.08.10 №805 
«Про затвердження  основних  підходів до  впровадження  ПЦМ складання  та  виконання  місцевих  бюджетів (зі змінами від 30.01.12 №59

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

Завдання
Своєчасність замовлення та виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, щодо яких Ужгородською міською 
радою прийнято рішення про надання дозволу на проведення такої оцінки, з урахуванням кількості звернень зацікавлених осіб

Реалізація  конституційного права на  набуття права власності на землю, використання переважного права на викуп земельних ділянок 

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного виконання покладених на виконавчі органи функції в частині підготовлення до продажу 
шляхом викупу земельних ділянок, створення ефективного та прозорого механізму використання бюджетних коштів, забезпечення реалізації 
переважного права користувачів земельних ділянок на набуття права власності у порядку, встановленому земельним законодавством

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
 1 2 3 4  5

1 Проведення  експертної  грошової оцінки земельних ділянок 0 398 000 398 000

0 398 000 398 000

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3  4  5

Програма підготовки до продажу земельних ділянок  на 2018 -2020 роки 398 000 398 000

0 398 000 398 000

9. Напрями використання бюджетних коштів

Усього

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

Усього

гривень

гривень



№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний 
фонд

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Показники затрат

Обсяг видатків на проведення експертної грошової  
оцінки земельних ділянок 

грн. Кошторис 398 000 398 000
2 Показник продукту

Кількість земельних ділянок, які відчужені  шляхом викупу Од. Договори  купівлі-
продажу 34 34

Кількість експертно-грошових оцінок, які планують  
виготовити  в поточному році Од. Договори  надання 

послуг 34 34
3 Показники ефективності 

Середні витрати на 1 виготовлену експертно-грошову оцінку грн. Розрахунок 11 706 11 706
4 Показники якості

Відсоток виготовлення експертно-грошоих оцінок 
відносно відчужених шляхом  викупу земельних ділянок

% Розрахунок 100 100

В. БАБИДОРИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики                                                                                                                 Л. ГАХ
(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

11. Результативні показники бюджетної програми

Дата погодження 

Директор департаменту міського господарства                                



Порівняльна таблиця 
до паспорту бюджетної програми за 

КПКВК МБ 1217650 Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї

Пояснення
Показники Одини

ця 
виміру

Джерело 
інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Усього № 
з/п

Показники Одиниц
я 

виміру

Джерело 
інформації

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 Показники затрат 1 Показники затрат

Обсяг видатків на проведення 
експертної грошової  оцінки 
земельних ділянок 

грн. Кошторис 199 000 199 000
Обсяг видатків на проведення 
експертної грошової  оцінки 
земельних ділянок 

грн. Кошторис 398 000 398 000

Потреба у збільшеннні 
кошторисних призначень  для 
виготовлення проектів 
землеустрою, щодо  відведення 
земельних ділянок за рахунок 
збільшення трудомісткості  
проектів землеустрою  та  
підняттям  цін   ці  послуги

3 Показники ефективності 3 Показники ефективності 

Середні витрати на 1 
виготовлену експертно-грошову 
оцінку

грн. Розрахунок 5 853 5 853 Середні витрати на 1 виготовлену 
експертно-грошову оцінку грн. Розрахунок 11 706 11 706

Показник продукту приведено у 
відповідність до кошторисних 
призначень

В. БАБИДОРИЧ

Діюча редакція Редакція після внесення змін

Директор департаменту міського 
господарства                                

№     
з/п
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