
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. 1217660 0490

 (код)  (КФКВК)  (найменування бюджетної програми) 

   (найменування відповідального виконавця)  

   (найменування головного розпорядника)  

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на   2019  рік

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них 

комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів



№ з/п

1

 № з/п

1

Завдання

Здійснення  заходів для створення ефективного механізму регулювання  земельних відносин та державного управління  земельними  

ресурсами , раціональне використання  та охорона земель, розвиток ринку землі  та  ведення  земельного кадастру, створення 

оптимальних  умов для суттєвого  збільшення  соціального, інвестиційного  і  виробничого  потенціалів  землі, зростання  її  

економічної  цінності.

Реалізація  державної  політики спрямована на встановлення меж  міста  Ужгород та  раціональне використання земель

7. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного 

управління земельними  ресурсами,  раціональне  використання  та охорона земель, розвиток ринку землі та ведення земельного кадастру, 

створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалу землі, зростання  її  економічної  

цінності

8. Завдання бюджетної програми

4.  Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 199 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального 

фонду –199 000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс, Конституція  України, рішення XХХ сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року №1370 "Про бюджет міста на 2019 

рік", Рішення  Х сесії УІІ скликання   Ужгородської  міської ради «Про Програму розвитку земельних  відносин у м. Ужгород на 2017-2019 

роки » від 26.01.2017р. №555 (зі змінами  від 25.07.2017р. №740, від30.03.2017р. №615), наказ  МФУ 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) 

Наказ Міністерства фінансів України від15 листопада 2018 року N 908

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

 Ціль державної політики



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

 1 2 3 4  5

1 Завдання.Здійснення  заходів для створення ефективного механізму 

регулювання  земельних відносин та державного управління  земельними  

ресурсами , раціональне використання  та охорона земель, розвиток ринку землі  

та  ведення  земельного кадастру, створення оптимальних  умов для суттєвого  

збільшення  соціального, інвестиційного  і  виробничого  потенціалів  землі, 

зростання  її  економічної  цінності.

0 199 000 199 000

0 199 000 199 000

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

1 2 3  4  5

Програма розвитку земельних відносин у м. Ужгород на 2017-2019 роки 199 000 199 000

0 199 000 199 000

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

Загальний обсяг видатків грн. Кошторис 0 199 000,00 199 000,00

Показник продукту

2 Розроблення  проектів  землеустрою  з 

подальшою  реєстрацією права власності

Од. Договори  надання  послуг

7 7

Показники ефективності 
Середня вартість виготовлення технічної 

документації

грн. Розрахунок
28 429 28 429

Показники якості

3 Впорядкування землеволодінь 

комунальної  власності  відносно  плану

% 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

Завдання 1.Здійснення  заходів для створення ефективного механізму регулювання  земельних відносин та державного управління  

земельними  ресурсами , раціональне використання  та охорона земель, розвиток ринку землі  та  ведення  земельного кадастру, 

створення оптимальних  умов для суттєвого  збільшення  соціального, інвестиційного  і  виробничого  потенціалів  землі, зростання  її  

економічної  цінності.

Дата погодження 

Директор департаменту міського 

господарства                                
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