ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту агропромислового розвитку та
земельних відносин Донецької
облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

____________________ № __________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1.

2400000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

34007873
(код за ЄДРПОУ)

2.

2410000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

34007873
(код за ЄДРПОУ)

3.

2417130
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7130 (код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0421 (код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування бюджету)

Здійснення заходів із
землеустрою (найменування
бюджетної програми згідно
з Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1400000000
(код бюджету)

2

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 750 000,0 гривень, у тому числі загального фонду 0,0 гривень та спеціального
фонду 2 750 000,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік»
(із змінами), від 09.01.2020 № 9/5-20 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 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 2020 рік, затверджена розпорядженням голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 (із змінами)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п
1

Ціль державної політики
Збільшення надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів

7. Мета бюджетної програми
Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів на території області.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

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

3

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

0,0

2 750 000,0

2 750 000,0

0,0

2 750 000,0

2 750 000,0

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

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

0,0

2 750 000,0

2 750 000,0

0,0

2 750 000,0

2 750 000,0

1

Програма економічного і соціального
розвитку Донецької області на 2020 рік
від 27 грудня 2019 року № 1490/5-19 (із
змінами)

Усього

4

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1
1

2

3

4

Показники

2
затрат
Обсяг видатків на проведення нормативної
грошової оцінки земельних ділянок у межах
населених пунктів на території області
продукту
Загальна площа земель в межах населених
пунктів, на яких планується проведення
нормативної грошової оцінки земельних
ділянок

Одиниця
виміру
3

грн.

га

Джерело інформації

Загальний
фонд
5

Спеціальний
фонд
6

Усього

0,0

2 750 000,0

2 750 000,0

Розрахунок

0,0

12 357,38

12 357,38

4
Розпорядження голови ОДА
від 05.12.2019
№ 1354/5-19 (із змінами)

ефективності
Середні витрати на проведення нормативної
грошової оцінки земельних ділянок 1-го га землі

га

Розрахунок

0,0

222,54

222,54

якості
Рівень готовності робіт

%

Звіт

-

100

100

Директор департаменту агропромислового
розвитку та земельних відносин
облдержадміністрації

____________
(підпис)

А.Чаган
(ініціали/ініціал, прізвище)

____________
(підпис)

І. Конакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:
Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації
_______________2020 р.

МП
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