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НАКАЗ

Про затвердження змін до паспорта бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.20Н ро^у 
№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та згідно з рішенням 
Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 "Про міський бюджет на 
2018 рік" зі змінами і доповненнями (№ 26/VII-15, 27/VII-18, 28/VII-22, 
29/ VII-18, 30/ VII-10, 31/VII-20, 32/ VII-15).

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни та затвердити паспорт бюджетної програми місцевого 
бюджету на 2018 рік управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ Найменування програми

3610160
“Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об'єднаних 
територіальних громадах”

Начальник управління земельних 
ресурсів
Чернігівської міської ради

І-ІВ. Л. Дмитренко О. Ю. Лисенко

управління 
ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

22 червня 2018р. № 19-ОД_________
Управління земельних ресурсів Чернігівської 
міської ради
(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)
І наказ
Фінансового управління Чернігівської 
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

22 червня 2018 р.___№ 126_______

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3600000 Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

2.
(К П КВК М Б)

3610000
(найменування головного розпорядника)

Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради

3.

(КПКВК МБ)

3610160

(найменування відповідального виконавця)

01 ц  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селищах, об’єднаних
територіальних громадах

(КГЖ ВК МБ) (К Ф КВК ) 1 (найменування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3466,969 тис. гривень, у тому числі загального фонду-3416,965 тис. гривень 
та спеціального фонду -  50,004 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України 
"Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про землеустрій", "Про топографо- 
геодезичну і картографічну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 
"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Виконавчого комітету 
Чернігівської міської ради від 06 жовтня 2016 року "Про погодження Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова на 
2017-2020 роки"(зі змінами та доповненнями), рішеннями Чернігівської міської ради від 31 березня 2016 року № 6/УІІ -  26 "Про надання дозволу 
на розроблення проекту містобудівної документації", "Внесення змін та доповнень до Генерального плану м. Чернігова", рішення Чернігівської



міської ради від ЗО листопада 2017 року № 25/УІІ-ЗО "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами від 21.12.2017 р. №26/УІІ-27, 3 2 /\ /І І -15).

6. Мета бюджетної програми:. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних ресурсів м. Чернігова 

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

КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7

Завдання

1 3610160 01 1 1 Забезпечення виконання наданих законодавством 
повноважень у сфері земельних ресурсів м. Чернігова

3416,965 3416,965

2 3610160 01 1 1 Придбання обладнання довгострокового користування 50.004 50,004

УСЬОГО: 3416,965 50,004 3466,969



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

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

№з/п
КПКВК Назва показника Одиниця

виміру
Джерело

інформації

' .

Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 3610160 Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 
у сфері земельних ресурсів м. Чернігова

1.1 затрат
'

Обсяг видатків тис.грн кошторис 3416,965

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 19,5

Площа адміністративних приміщень кв.м інвентарна справа 297,7

1.2 продукту

Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг од. книга реєстрації 7000

Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, 
рішення, розпорядження) од. книга реєстрації 60

1
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового од. звітність 6



використання (техніки)

1.3 ефективності

Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного 
працівника од. розрахунок 3

Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. розрахунок 177,79

1.4 якості

Відсоток прийнятих норматино-правових актів у загальної 
кількості підготовлених % 100

Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, 
скарг, до їх загальної кількості % 100 і

I2 Завдання

Придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування

2.1 затрат

Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування тис.грн. Рішення міської 

ради 50,004

2.2 продукту

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового 
користування шт. розрахунок 6

2.3 ефективність

Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів 
довгострокового користування тис.грн. розрахунок 8,333

2.4 якості

Відсоток придбання обладнання у загальній кількості 
запланованих % розрахунок 100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2:

(тис. грн)

Код Найменування
джерел

надходжень

кпквк Касові видатки станом на 1 січня 
звітного
періоду

План звітного періоду (рік) Прогноз до кінця реалізації 
інвестиційного

проекту

Пояснен 
ня, що 

характе 
ризують 
джерела
фінансу

вання

загальний
фонд

спеціаль 
ний фонд

разом загальний
фонд

спеціаль 
ний фонд

разом загальн 
ий фонд

спеціаль 
ний фонд

разом

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1

Інвестицій ний 
проект 1

Надходження 
із бюджету

Інші джерела 
фінансуван ня 
(за видами)

X X X

Інвестицій ний 
проект 2

УСЬО ГО

-1 К од Т имчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бю дж етів вказується лиш е у випадку, коли бю дж етна програма не поділяється на підпрограми. 

-2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердж ених у  місцевому бю дж еті видатків/надання кредитів на реалізацію  інвестиційних проектів.



Начальник управління земельних ресурсів 
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Чернігівської міської ради



(підпис)
В. Л. Дмитренко

(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)


