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)
29 січня 2021 № 4 (в редакції наказу
від_______________________№_________________)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)

0510000000
(код бюджету)

2

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 16 682 000,0 гривень, у тому числі загального фонду 0,0 гривень та спеціального
фонду 16 682 000,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, законів України «Про Державний
земельний кадастр», «Про державну експертизу землевпорядної документації», розпорядження голови облдержадміністрації, керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами), розпорядження
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.01.2021 № 53/5-21 «Про Заходи щодо організації
виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року
№ 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), Програма економічного і
соціального розвитку Донецької області на 2021 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 5 лютого 2021 року № 100/5-21.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Внесення відомостей до Державного земельного кадастру

2

Збільшення надходжень від плати за землю до місцевих бюджетів

7. Мета бюджетної програми
Проведення інвентаризації земельних ділянок державної власності на території області, з метою встановлення місця розташування об’єктів, їх
меж, розмірів, інформації необхідної для внесення до Державного земельного кадастру. Проведення нормативної грошової оцінки населених
пунктів.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання

1

Проведення заходів з інвентаризації земель на території області

2

Проведення нормативної грошової оцінки земель

3

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Проведення заходів з інвентаризації земель на території
області
Проведення нормативної грошової оцінки земель

0,0

15 682 000,0

15 682 000,0

0,0

1 000 000,0

1 000 000,0

0,0

16 682 000,0

16 682 000,0

2

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

Програма економічного і соціального
розвитку Донецької області на 2021 рік

0,0

16 682 000,0

16 682 000,0

0,0

16 682 000,0

16 682 000,0

1

Усього

4

11. Результативні показники бюджетної програми
Одиниця
Джерело інформації
виміру
1
2
3
4
Завдання 1. Проведення заходів з інвентаризації земель на території області
1
затрат
Обсяг видатків на проведення заходів з
Розпорядження голови ОДА
інвентаризації земель на території області
грн
від 18.12.2020
№ 1400/5-20 (із змінами)
2
продукту

№ з/п

Показники

Загальна площа земель на території області на
яких планується проведення інвентаризації

3

4

Загальний
фонд
5

Спеціальний
фонд
6

Усього

0,0

15 682 000,0

15 682 000,0

Розрахунок

0,0

3409

3409

грн

Розрахунок

0,0

4 600,18

4 600,18

%

Звіт

-

100

100

грн

Розпорядження голови ОДА
від 18.12.2020
№ 1400/5-20 (із змінами)

0,0

1 000 000,0

1 000 000,0

га

Розрахунок

0,0

4494

4494

грн

Розрахунок

0,0

222,52

222,52

га

7

ефективності
Середні витрати на проведення інвентаризації
1-го га землі
якості
Рівень готовності робіт

Завдання 2. Проведення нормативної грошової оцінки земель
1
затрат
Обсяг видатків на проведення нормативної
грошової оцінки земель

2

продукту
Загальна площа земель на яких планується
проведення нормативної грошової оцінки

3

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

5

якості

4

Рівень готовності робіт
Директор департаменту агропромислового
розвитку та земельних відносин
облдержадміністрації

Звіт

%

-

100

____________
(підпис)

Артем ЧАГАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

____________
(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:
Заступник директора
Департаменту фінансів облдержадміністрації
_______________2021 р.

МП

100

