
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНОСТІ 

ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

б і д  __ / ^ 1 ____ . 2 0 1 8  р. №  -

П ро затвердж ення паспорту  
бю дж етної програм и на 2018 рік  
зі зм інами

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів 
України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської 
міської ради від 28 грудня 2017 року № 41/579 "Про міський бюдже і на 2018 рік", рішенню 
Лисичанської міської ради від 31.05.2018 № № 46/685 «Про внесення змін до міського 
бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік зі змінами за 
КПКВКМБ 3117130 «Здійснення заходів із землеустрою» по головному розпоряднику - 
управлінню власності Лисичанської міської ради, що додається.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та 
контрольно-ревізійній роботі Малик С.А. та начальника управління власності 
Лисичанської міської ради Гречко Т.О.

Начальник управління власності Заступник начальника фінансового

С.А. Малик



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 N 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ
Управління власності Лисичанської міської 

_____________________ пади_____________________
(найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету)

№ уЬС ■______ від червня 2018 року.
наказ

Фінансового управління Лисичанської 
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ і  в,і ч " червня 2018 року
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018  рік
_______ 3 1 0 0 0 0 0 _______________________________   Управління власності Лисичанської міської ради__________

( К П К В К  М Б )  (найменування головного розпорядника)
3 1 1 0 0 0 0  Управління власності Лисичанської міської ради

( К П К В К  М Б ) (найменування відповідального виконавця)

3 1 1 7 1 3 0  0421 Здійснення заходів із землеустрою
( К П К В К  М Б ) ( К Ф К В К )  (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних
призначень/бюджетних асигнувань- 298 ,0  тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2 9 8 ,0  тис. гривень та
спеціального фонду - 0 тис. гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Земельний кодекс України
Водний кодекс України

Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
Закону України «Про землеустрій»
Закон України "Про Державний земельний кадастр"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 №  486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних



Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 "Про затвердження Порядку розроблення паспорта 
водного о б ’єкта"
Рішення міської ради від 28.12.2017 року №  41/579 " Про міський бюджет на 2018 рік"
Положення про управління власності Лисичанської міської ради
Програма розвитку земельних відносин м. Лисичанська Луганської області на 2018-2020 роки, яка затверджена рішенням 
Лисичанської міської ради від 10.05.2018р. № 45/663

Мета бюджетної програми :
Забезпечення сталого розвитку земельних відносин у місті, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку земель 
та створення ефективного механізму регулювання земельних відносин



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

N з/п кп к в к КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. О бсяги фінансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм і завдань:

(тис.грн.)

N і/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

3117130 0421 298,000 0,000 298,000

Завдання

1
Інвентарізація земель населеного пункту 100.960 0,000 100,960

2
Встановлення водоохоронних зон та прибережних смуг річок 151,040 0,000 151,040

3
Паспорі изація водних обгктів 20,000 0,000 20.000

4 Трансфери (оформлення правовстановлюючих документів на право 
користування земельними ділянками) 26.000 0.000 26,000



9. Перерік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
тис.грн

N з/п Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 1 2 3 4 5
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0

10. Результативні показники бю дж етної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Завдання

1 3117130
Інвентарізація земель населеного пункту

затрат

Кількість земель, що потребують інвентаризації на території міста Лисичанськ тис.га
а  інф орм ац ію  Державного 

земельної о кадастру 6,185
продукту

Кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію тис.га Внутрішній облік 0.012
ефективності

Середні видатки на 1 га. який планується проінвентаризувати тис.грн Договора, Внутрішній облік 8.413

якосгі

Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентарізувати відс Внутрішній облік 0,2

Завдання

2 3117130 Встановлення водоохоронних зон та прибережних смуг річок
затрат

Кількість річок міста по яким необхідно провести роботи по встановленню земель 
водного фонду та водоохоронних зон од.

та інформацією Управління 
водних ресурсів Луганської 

області 2.000
ПрОТ\ Іч'ТУ



Кількість річок міста по яким планується провести роботи по встановленню земель 
водного фонду та водоохоронних зон од. Внутрішній облік 1,000

ефективності

Видатки на розробку одного проекту землеустрою щодо організації і встановлення 
земель водного фонду та водоохоронних зон тис.грн Договора, Внутрішній облік 15 1,040

якості
Відсоток робіт з розробки проекту землеустрою щодо організації встановлення 
земель водного фонду та водоохоронних зон річки до необхідної кількості 
зазначених проектів, які необхідно розробити на території міста відс Внутрішній облік 50
Завдання

3 3117130 Паспортизація водних обсктів
затрат

Кількість водних об'єктів по яким необхідно провести паспортизацію од. Внутрішній облік 2.000

продукту

Кількість водних обсктів, по яким планується провести паспортизацію од. Внутрішній облік 2,000
ефективності

Середні видатки на 1 водний об'єкт тис.грн
Інформація Управління водннх

ресурсів Луганської області 10,000
якості

Відсоток водних об'єктів по яким планується проведення паспортизації до водних 
об'єктів по яким необхідно розробити паспорти відс Внутрішній облік 100

4 3117130
Трансфери (оформлення правове гановлюючих документів на право  
користування земельними ділянками)

затрат
Кількість земельних ділянок, які потребують оформлення права користування од. Внутрішній облік 1,000

продукту
Кількість земельних ділянок по яким заплановано оформлення права користування од. Внутрішній облік 1,000

ефективності

Середня вартість робі т тис.грн

Кошторис на виконання 
топографо-геодизичних іа 

землевпорядних робіт 26,000
якості

Відсоток земельних ділянок до тих. які необхідно оформити відс
Розрахунково (відношення затрат 

до продукту) 100



11. Дж ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2:

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на План видатків звітного
періоду

Прогноз до кінця реалізації 
інвестиційного проектуЗ

Пояснення, що характеризують 
джерела фінансування1 січня звітного періоду

загальни 
й фонд

спеці альн 
ий фонд

разом
загальний

фонд

спеціал
1,Н ІН І

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

І 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 ІЗ

П ідпрограма 1

Інвестиційний проект  /

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування ( )а видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Надходження п  бюджету

Інші джерела фінансування ( (а вилами) X X X

У С ЬО ГО

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

3 Прогноз видатків до  кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою  за роками.

Начальник управління власності 

Лисичанської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника 
фінансового управління 
Лисичанської міської ради


