
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року Xs 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних. Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного 
та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних. 
сільс_________________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.07.2022 № 37/02,02-04

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету')

Дсражнянська міська рада 04403025

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дсражнянська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

04403025
(код за ЄДРПОУ)

__________ 0117130__________
(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)

2255400000 
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

еціального фонду- 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми
інституція України
оджетний кодекс України
кон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
кон України " Про місцеве самоврядування в Україні"
зказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 
Заказ Міністерства фінансів України від 01.10.2020 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
зджетів у галузі "Державне управлінні";
’ішення міської ради від 01.07.2022 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

J Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

Мета бюджетної програми 
ізроблення проекту землеустрою



. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Розроблення проекту землеустрою

. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
І Розробка проекту землеустрою 17 000,00 0.00 17 000,00

УСЬОГО 17 000,00 0,00 17 000,00

3. 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
Усього 0,00

. Результативні показники бюджетної програми

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг видатків на розроблення проекту землеустрою грн рішення міської ради 17 000.00 0,00 17 000,00
продукту’

кількість проведених послуг од. угода 1.00 0.00 1,00
ефективності

середні витрати на одну послугу грн. розрахунок 17 000.00 0,00 17 000,00
якості

питома вага проведених послуг f/г; в іде/ WN________________________100,00 0,00 100,00

іський голова
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А.М Ковпак

ОГОДЖЕНО:
іділ фінансів____
гзва місцевою фінансового органу)

чальник відділу

01.07.2022
(Дата погодження)

1.

. \'0еНГГ:1Кр-1 ■ (підпис) 
0440302э /

В.П.Петрів
(ініціали/ініціал, прізвище)


