
ЗАТВЕРДЖЕНО

від 03-03-2023 N 33-р

2023 рік

1. (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(3)(4)(9)(3)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(3)(4)(9)(3)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3.
(0)(1)(1)(7)(1)(3)(0) (7) (1) (3) (0) (0) (4) (2) (1) (0)(3)(5)(5)(2)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(КФКВК) (код бюджету)

4. 300 000
300 000 - гривень.

5.

(найменування бюджетної програми)

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

Мар’янівська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

Підстави для виконання бюджетної програми:

Мар’янівська селищна рада
(найменування головного розпорядника)

Мар’янівська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

Здійснення заходів із землеустрою

бюджетної програми місцевого бюджету на

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ (ЗАКОН УКРАЇНИ від28.06.1996№254к/96-Врзі змінами;
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від08.07.2010№2456-УІ(зі змінами);
ЗАКОН УКРАЇНИ від21.05.1997року№280/97ВР "ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ"(зі змінами);
Наказ міністерства фінансів України від26.08.2014№836"Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання  та виконання
місцевих бюджетів" у редакції наказу МФУвід15.11.2018 року№908;
Наказ міністерства фінансів України від01.10.2010№1150/41"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх
виконання для місцевих бюджетів"
РІШЕННЯ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ №36/9 від16.02.2023 року"Про селищний бюджет на 2023 рік"

Наказ / розпорядчий документ

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі загального фонду -
гривень та спеціального фонду -

Затверджено: 
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
МАР'ЯНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ПАВЛІК КАТЕРИНА ЄВГЕНІВНА 
Посада:ДИРЕКТОР 
ЄДРПОУ: 43973728 
Сертифікат: 248197DDFAB977E504 
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6.

N з/п
2

7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п
1
2
3

9.

(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 використання товарів та послуг(5000) 300 000 - 300 000

300 000 - 300 000

10.

(грн)

N з/п Найменування місцевої / регіональної
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Напрями використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Завдання бюджетної програми

Здійснення заходів із землеустрою

Завдання
Оновлення нормативно - грошової оцінки земель сіл ОТГ

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

Усього

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

Розробка детального плану території,смтМар`янівка
Оформлення права користування на земельні ділянки бюджетним установам



1 2 3 4 5

1
Програма розвитку земельних відносин
Мар'янівської селищної ради на
2022-2026роки

300 000 - 300 000

300 000 - 300 000

11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість об`єктів, що потребують
виготовлення технічної
документації(ФАПИ)

кількість внутришній облік
7,00 - 7,00

кількість земель, що потребують
інвентаризації

га. аналіз
5 268,90 - 5 268,90

2 продукту
кількість земель, на яких планується
провести інвентаризацію

га. облік,аналіз
- - -

3 ефективності
середні видатки на 1 га, який планується
проінвентаризувати

тис.грн. розрахунок
- - -

4 якості
відсоток проінвентаризованих земель до
тих, які необхідно проінвентаризувати

відс. аналіз
76,80 - 76,80

(підпис)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Басалик О.В.
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

08.03.2023
М. П.

Фінансовий відділ Мар`янівської селищної ради

Дата погодження

ПОГОДЖЕНО:

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
 органу Павлік К.Є.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


