
1. 34007873
(код за ЄДРПОУ)

2.    34007873
(код за ЄДРПОУ)

3. 2417130 0421 1400000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код 

Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати  обласного бюджету

(грн)

граничний обсяг необхідно 
додатково (+)

1 2 3 4 5 6

2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм               1 368 717                                             26 011 514                 2 023 800               26 793 412   

РАЗОМ

           1 368 717                                         26 011 514              2 023 800            26 793 412   

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки додатковий (Форма 2020-3)

4.1. Додаткові витрати  обласного бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КЕКВ/ККК Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових 
коштів  на 2020 рік (обов’язкове посилання 

на нормативний документ, відповідно до 
якого існує необхідність у додаткових 

коштах)

2400000
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)                           Код Типової відомчої 

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької ОДА 2410000
(найменування відповідального виконавця)            Код Типової відомчої 

7130

7

Департамент агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької ОДА

Здійснення заходів із землеустрою 
(код Типової програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету)
(найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

Проєкт програми економічного і 
соціального розвитку Донецької області на 

2020 рік та основні напрями розвитку на 
2021 і 2022 роки; 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



4.2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку  у 2018 - 2020 роках

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації
2020 рік (проект) в 
межах доведених 
граничних обсягів

2020 рік (проект) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

1 2 3 4 5 6

1

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

продукту

Загальна площа земель на яких планується проведення 
централізованих заходів з інвентаризації земель га

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; 
розрахунки

693,6                   7 976,9   

ефективності
Середні витрати на  проведення централізованих 
заходів з інвентаризації земель 1 га землі 

грн. Розрахунок                     2 918                       3 002   

грн.               23 944 683   

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

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

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; 
розрахунки

              2 023 800   



якості

Співвідношення  площі на якій планується проведення 
централізованих заходів з інвентаризації землі до 
площі, яка потребує інвентаризації 

% Розрахунок 8                          92   

2
Проведення нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок у межах населених пунктів на 
території області
затрат

продукту

Кількість населених пунктів,які потребують 
проведення нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок

од.

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

                         69   

ефективності
Середні витрати на проведення нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок 1 - го населеного пункту грн. Розрахунок                    41 286   

якості

 грн.                 2 848 729   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Обсяг видатків на проведення нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів 
на території області

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;  
розрахунки



Співвідношення кількості населених пунктів,на якіх 
планується проведення нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок,до кількості населених пунктів, які 
потребують НГО

% Розрахунок                        100   

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1
(грн)

ВСЬОГО               1 368 717                                             26 011 514                 2 023 800   26 793 412

(грн)

індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно додатково (+)
індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для 
забезпечення виконання бюджетної програми

У разі відсутності додаткових асигнувань в обсягах, визначених бюджетним запитом,на проведення НГО, будуть порушені терміни проведеня нормативно 
грошової оцінки земельних ділянок на територіях Великоновосілківського та Мар'їнського району, які не мають власних коштів на проведення данного заходу 
(ст 18 ЗУ "Про оцінку земель" НГО проводиться  у межах населених пунктів розташованих незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 
5-7 років). Після проведення НГО  збільшуться надходження до місцевого бюджету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
У разі відсутності додаткових асигнувань в обсягах, визначених бюджетним запитом, на проведення централізованих заходів з інвентаризації земель під 
полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на території області,це  
унеможливлює виконання державної політики щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну 
власність територіальних громад. У свою чергу реалізація данного заходу сприятиме передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної власності в комунальну власність відповідних громад, що дасть можливість чітко і прозоро формувати дохідну частину місцевих бюджетів в частині 
плати за землю та стимулюватиме територіальні громади до їх добровільного об’єднання.

4.3. Додаткові витрати  обласного бюджету на 2021 - 2022 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ/ККК Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) Обґрунтування необхідності додаткових коштів  на 2021 - 
2022 роки (обов’язкове посилання на нормативний 
документ, відповідно до якого існує необхідність у 

додаткових коштах)



2281 проведення нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок у межах населених пунктів на території області -                                             1 348 900   -                  491 600   

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

2021 рік (прогноз) 
у межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2021 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

2022 рік (прогноз) 
у межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
затрат - - - - - -

продукту - - - - - -
Кількість населених пунктів,які потребують 
проведення нормативної грошової оцінки земельних 
ділянок

од. розрахунок 32 11

ефективності - - - - - -

Середні витрати на проведення нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок 1 - го населеного пункту грн. розрахунок 42153 44691

якості - - - - - -
Співвідношення кількості населених пунктів,на якіх 
планується проведення нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок,до кількості населених пунктів, які 
потребують НГО

% розрахунок 100,0 100,0

 грн.   1348900 491600

У разі відсутності додаткових асигнувань в обсягах, визначених бюджетним запитом,на проведення НГО, будуть порушені терміни проведеня нормативно 
грошової оцінки земельних ділянок на території Нікольського району, які не мають власних коштів на проведення данного заходу (ст 18 ЗУ "Про оцінку 
земель" НГО проводиться  у межах населених пунктів розташованих незалежно від їх цільового призначення - не рідше ніж один раз на 5-7 років). Після 
проведення НГО  збільшуться надходження до місцевого бюджету.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

Обсяг видатків на проведення нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів 
на території області

розрахунок

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для 
забезпечення виконання бюджетної програми

Проєкт програми економічного і соціального розвитку 
Донецької області на 2020 рік та основні напрями розвитку 

на 2021 і 2022 роки; 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



Підсумковий рядок таблиці пункту 4.3.  
(грн)

ВСЬОГО -                                             1 348 900   -                  491 600   

(підпис)

(підпис)

Начальника відділу фінансово-кредитного 
забезпечення Л.В. Горінєнко

-

Директор департаменту А.О. Чаган
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