
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.

2.

3.

1 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Створення умов для здійснення заходів із землеустрою

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із землеустрою

5. Підстави для виконання бюджетної програми

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23.12.2019 року №  523   "Про бюджет Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання від 23.12.2019 року №  501   "Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік";

рішення першого пленарного засідання  сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання  від 26.06.2020 року №  282  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення першого пленарного засідання  сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання  від 26.06.2020 року №  277  "Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік";

рішення   сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге пленарне засідання) від 03.07.2020 року № 324  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  сімдесят третьої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 19.08.2020 року №  346   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  сімдесят третьої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 19.08.2020 року №  327  "Про внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 604 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 314 000,00 гривень та

спеціального фонду- 290 000,00 гривень.

16506000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядженням міського  голови  Пирятинської  міської  ради 

від 31.08.2020 року №159

0210000   Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0200000   Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296



М.П.

100,007
рівень виконання заходу: проведення аудиту земель на

території Пирятинської міської ради
відс.

розрахунок
0,00 100,00

100,00

5
рівень виконання заходу:   розробка проекту землеустрою щодо 

встановлення меж м.Пирятин
відс.

розрахунок
0,00 100,00 100,00

4
рівень виконання заходу:  розробка технічної документації із  

нормативної  грошової оцінки земль
відс.

розрахунок
100,00 0,00

459 000,00

0 Якості 0,00

3
середні витрати на виконання одного заходу

грн.
розрахунок (314000/1), (290000/2)

314 000,00 145 000,00

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання 

від 23.12.2019 року №  523   "Про бюджет Пирятинської  міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік;

рішення першого пленарного засідання  сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради 

сьомого  скликання  від 26.06.2020 року №  282  "Про внесення змін до бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення   сімдесятої сесії  Пирятинської міської ради сьомого  скликання (друге 

пленарне засідання) від 03.07.2020 року № 324  "Про внесення змін до бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

рішення  сімдесят третьої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 

19.08.2020 року №  346   "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік";

314 000,00 290 000,00

3,00

0 Ефективності 0,00

2

кількість заходів з розробки нормативної грошової оцінки землі та 

розробку проекту землеустрою од.

рішення  шістдесят четвертої сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання 

від 23.12.2019 року №  501   "Про затвердження Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2020 рік";
1,00 2,00

Міський голова О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0 Затрат

604 000,00

0 Продукту 0,00

1

Обсяг витрат на розробку нормативної  грошової оцінки землі та  

розробку проекту землеустрою

грн.

31.08.2020

(Дата погодження)

Фінансове управління Пирятинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1 Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2020 рік 314 000,00 290 000,00 604 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

Усього 314 000,00 290 000,00 604 000,00

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою 314 000,00 290 000,00 604 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

УСЬОГО 314 000,00 290 000,00 604 000,00

1 2 3 4 5

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього


