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Паспорт

бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік
2 4 Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації

(Код) (найменування головного розпорядника)

2 4 1  Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій облдержадміністрації

(Код) (найменування відповідального виконавця)

2 4 І 7 1 3  0 04 21  Здійснення заходів із землеустрою

(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 26 011 514.0 гривень, у тому числі загального фонду 0,0 гривень та спеціального 
фонду 26 011 514,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із 
змінами), від 11.01.2019 № 20/5-19 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).



Комплексна програма економічного розвитку сільських територій Донецької області на 2018 - 2020 роки, затверджена розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 травня 2018 року № 588/5-18 (із змінами). Програма 
економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затверджена 
розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 2019 року № 79/5-19 (із 
змінами), накази Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області від 25 вересня 2017 року №1983-СГ (із змінами внесеними 
відповідно до наказу від 24 квітня 2018 року №1042-СГ) «Про проведення інвентаризації земельних ділянок» від 25 квітня 2018 року №1059- 
СГ «Про проведення інвентаризації земельних ділянок», від 24 квітня 2018 року №1039-СГ «Про проведення інвентаризації земельних 
ділянок», від 15 травня 2018 року №1308-СГ «Про проведення інвентаризації земельних ділянок», від 15 травня 2018 року №1309-СГ «Про 
проведення інвентаризації земельних ділянок», від 15 травня 2018 року №1310-СГ «Про проведення інвентаризації земельних ділянок»

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

№ з/п Ціль державної політики

Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність об'єднаних територіальних 
громад

7. Мета бюджетної програми

Проведення централізованих заходів з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення 
державної власності за межами населених пунктів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Проведення централізованих заходів з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського 
призначення державної власності за межами населених пунктів на території області



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1 2 3 4 5

Проведення централізованих заходів з інвентаризації 
земель під полезахисними лісосмугами земель 
сільськогосподарського призначення державної власності 
за межами населених пунктів на території області

0,0 26 011 514,0 26 011 514,0

Усього 0,0 26 011 514,0 26 011 514,0

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

Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 
2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, 
затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01 лютого 
2019 року № 79/5-19 (із змінами)

0,0 26 011 514,0 26 011 514,0

Усього 0,0 26 011 514,0 26 011 514,0



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг витрат на проведення 
робіт 3 інвентаризації земель грн.

Розцорядження голови 
ОДА від 06.12.2018 
№ 1470/5-18 (із 
змінами) 0,0 26 011 514,0 26 011 514,0

2 продукту
Загальна площа земель на яких 
планується проведення робіт з 
інвентаризації земель га

Накази ГУ 
Держгео кадастру у 
Донецькій області від 
25.04.2018 № 1059-СГ,
25.09.2017 №1983-СГ,
24.04.2018 №1039-СГ,
15.05.2018 №1308-СГ,
15.05.2018 №1309-СГ,
15.05.2018 №1310-СГ

0,0 8670,5 8670,5

ефективності
Середні витрати на проведення 
робіт 3 інвентаризації 1 га землі грн. Розрахунок 0,0 3000,0 3000,0

4 якості
Рівень готовності робіт % Звіт - 100 100

В.о. директора департаменту агропромислового 
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