
Фонд комунального майна 
Чернігівської міської ради

НАКАЗ

Про внесення змін та затвердження у новій редакції паспортів бюджетних 
і програм місцевого бюджету на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року 
№836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами, згідно з рішенням 
Чернігівської міської ради від ЗО листопада 2017 року № 25/VII-30 “Про міський 
бюджет на 2018 рік” зі змінами і доповненнями (№ 35/ VII —23)

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної 
програми місцевого бюджету на 2018 рік фонду комунального майна 
Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ Найменування програми
3110180 “ Інша діяльність у сфері державного управління”

Фінансове управління 
Чернігівської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
J & I f  <ЗРЛ? ^  O J -O tr / Л ї в

Фонд комунального майна 
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)
І наказ

Фінансового управління 
Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
S S M scttL fJcSUty-

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000 Фонд комунального майна Чернігівської міської ради____________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3110000 Фонд комунального майна Чернігівської міської р а д и _________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3110180 0133 Інша діяльність у сфері державного у п р а в л ін н я ____________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1729,0 тис.грн., у тому числі загального фонду -  94,0 тис. грн. та спеціального 
фонду -  1635,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-Vl;
- Цивільний Кодекс України;
- Закон України “Про державний бюджет України на 2018 рік”;
- Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- Закон України від 04.03.1992 № 2163-Х1І “Про приватизацію державного майна”;
- Закон України від 06.03.1992 № 2171 -XII “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”;
- Закон України від 12.07.2001 № 2658-І1І “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;



- Закон України від 25.10.2001 № 2768-ИІ “Земельний кодекс України”;
- Закон України від 10.04.1992 N 2269-ХІІ “Про оренду державного та комунального майна
- постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 “Про затвердження Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і 
майнових прав”;
- постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 “Методика оцінки майна”;
- постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 “Про затвердження Порядку продажу об»єктів, що підлягають приватизації, разом із 
земельними ділянками державної власності”;
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів”;
- наказ ФДМУ від 02.04.2012 № 439 “Про затвердження Порядку продажу об»єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за 
методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону”;
- рішення Чернігівської міської ради від ЗО листопада 2017 року N ° 25/VII-30 “Про міський бюджет на 2018 рік”, зі змінами і доповненнями
(№ 35/VII-23);
- рішення Чернігівської міської ради від 27 жовтня 2016 року № 12/VII-16 “Про Програму управління комунальним майном територіальної
громади міста Чернігова на 2017-2019 роки” зі змінами;
- Програма приватизації об»єктів права комунальної власності територіальної громади м. Чернігова на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням 
міської ради від 26.06.2012 (22 сесія 6 скликання);
- Методика розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, 
затвердженою рішенням Чернігівської міської ради від 30.07.07 (19 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями;
- Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна, затверджений у новій редакції рішенням 
Чернігівської міської ради від 26 червня 2012 року (22 сесія 6 скликання);
- Закон України від 1 8 січня 2018 року N° 2269-VIII “Про приватизацію державного і комунального майна”;
- рішення Чернігівської міської ради від 26 жовтня 2018 року № 35/VII-17 “Про внесення змін до Програми управління комунальним майном 
територіальної громади міста Чернігова на 2017-2019 роки”.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень для ефективного управління об’єктами комунальної 
власності у сфері приватизації, відчуження, оренди та використання комунального майна територіальної громади м. Чернігова, забезпечення 
стабільного надходження до міського бюджету коштів за рахунок продажу майна комунальної власності та передачі його в оренду.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми :

№
з/п

КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№
з/п

к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом

1 2 оJ 4 5 6 7

Завдання

1 3110180 0133 Облік майна комунальної власності 0 20,0 20,0

2 3110180 0133 Відчуження та приватизація майна комунальної власності 66,0 0 66,0
о3 3110180 0133 Оренда майна комунальної власності 0 1615,0 1615,0

4 3110180 0133 Приймання майна у комунальну власність 28,0 0 28,0

УСЬОГО 94,0 1635,0 1729,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми :

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5

Програма управління комунальним майном територіальної громади міста 
Чернігова на 2017-2019 роки

3110180 94,0 1635.0 1729,0



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№
з/п

к п к в к Назва показника Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Значення показника

1 2 п
J 4 5 6 !

3110180 Завданн я 1

Облік майна комунальної власності тис. грн. Програма 20,0

1 затрат

Здійснення оперативного обліку майна комунальної власності 
на основі матеріалів інвентаризації майна. Витрати на 
виготовлення довідок. Визначення технічного стану майна 
комунальної власності. Перереєстрація свідоцтв про реєстрацію 
транспортного засобу, дослідження, зняття з обліку, взяття на 
облік та транспортування. Проведення незалежної оцінки 
об’єктів комунальної власності.

тис. грн. Програма 20,0

2 продукт

Кількість отриманих довідок од. Перелік 35

3 ефективність

Реєстрація об’єктів за територіальною громадою м. Чернігова од. Перелік 35

4 якість

Відсоток вчасно зареєстрованих об’єктів комунальної власності % Розрахунок 100



3110180 Завданн я 2

Відчуження та приватизація майна комунальної власності тис. грн. Програма 66,0

1 затрат

- витрати на виготовлення технічної документації, проведення 
незалежної оцінки, укладання угод з посередниками про 
проведення аукціонів з продажу об’єктів

тис. грн. Програма 41,0

- витрати пов’язані з публікаціями в пресі тис. грн. Програма 15,0

- витрати пов’язані з відчуженням автотранспортних засобів тис. грн. Програма 10,0

2 продукту

Кількість звітів про оцінку об'єктів приватизації та відчуження од. Перелік 25

Кількість оголошень про хід приватизації, відчуження об 'єктів 
комунальної власності

од. Друковане видання ЗО

Проведення аукціонів з продажу од. Програма 8

Кількість договорів-купівлі продажу од. Журнал реєстрації 9

О
J е ф е к т и в н о с т і

Забезпечення надходжень до міського бюджету від приватизації 
та відчуження тис. грн. Програма 7000,0

4 я к о с т і

Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці 
об’єктів комунальної власності

% Розрахунок 100

Відсоток вчасно укладених договорів купівлі-продажу % Розрахунок 100

Надходження коштів до міського бюджету від приватизації % Розрахунок 100

3110180 З а в д а н н я  3

Оренда майна комунальної власності тис. грн. Програма 1615,0



і затр ат

- витрати на виготовлення технічної документації, замовлення 
незалежної оцінки, публікація намірів щодо передачі об’єктів в 
оренду

тис. грн. Програма
60,0

- витрати на здійснення захисту прав територіальної громади м. 
Чернігова (судовий збір та авансування витрат для виконання 
судових рішень)

тис. грн. Програма 25,0

- витрати на утримання, зберігання та страхування об'єктів 
комунальної власності, які тимчасово не передані в оренду -  
оплата послуг (теплопостачання, охорона), проведення 
поточного та капітального ремонтів

тис.грн. Програма 640,0

- сплата податку на додану вартість тис. грн. Програма 890,0

2 п р о д у к т у

Кількість звітів про оцінку майна об’єктів оренди од. Перелік 31

Кількість оголошень про наміри щодо передачі об’єктів 
комунальної власності оренду

од. Друковане видання 11

Кількість укладених та продовжених договорів оренди од. Перелік 47
->J е ф е к т и в н о с т і

Забезпечення надходжень до міського бюджету від оренди тис. грн. Програма 39190,0

4 я к о с т і

Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці 
об’єктів комунальної власності

% Розрахунок 100

Відсоток вчасно укладених договорів оренди та додаткових
угод

% Розрахунок 100

Надходження коштів до міського бюджету від оренди % Розрахунок 100

3110180 З а в д а н н я  4



Приймання майна у комунальну власність тис. грн. Програма 28,0

1 затрат

- витрати пов’язані з замовленням оцінки тис. грн. Програма 10,0

-витрати на виготовлення довідок тис. грн. Програма 10,0

- витрати на судовий збір, витрати на виготовлення технічної 
документації тис. грн. Програма 8

1 2 продукту

Кількість звітів про оцінку майна од. Перелік 10

Кількість отриманих довідок од. Перелік 35

Кількість виготовлених технічних паспортів Програма 3
о
J ефективності

Забезпечення приймання майна у комунальну власність Програма -

4 якості

Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній оцінці 
об’єктів комунальної власності

% Розрахунок 100

Відсоток виготовлених технічних паспортів % Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2:

(тис. грн.)

Код Найменування кпквк Касові видатки станом на 1 січня План звітного періоду (рік) Прогноз до кінця реалізації Пояснен
джерел звітного інвестиційного ня, що

надходжень періоду проекту характе
ризують
джерела
фінансу




