
Управління архітектури,регулювання забудови та 
земельних відносин міста

Н А К А З  №21-у
02.12.2020

Про затвердження уточнених паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного 
кодексу України,
Закону України «Про державий бюджет на 2020рік», правил 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та 
звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014р. №836, рішення Смілянської 
міської ради від 24.12.2019р. № 115-1/УІІ»Про міський бюджет на 
2020рік», рішення сесії Смілянської міської ради від 01.12.2020р. № 
3-1/УІИ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уточнені паспорти бюджетних програм на 2020 
рік по КПКВК
1610160»Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(м.Києві),селищах,селах,об»єднаних територіальних громадах» 
1617660»Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів»

2. Скасувати паспорт бюджетної програми 1617693»Інші 
заходи,пов»язані з економічною діяльністю»

Начальник управління М.В.Клименко



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин 
міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

02.12.2020 р. № 21-у

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ( 1 6 0 0 0 0 0 ) Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради 34690653
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. ( 1 6 1 0 0 0 0  ) УАРЗЗВ ВК Смілянської МР 34690653
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. ( 1 6 1 0 1 6 0 ) 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 23205100000

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2983866 гривень , у тому числі загального фонду — 2983866 гривень та спеціального фонду — 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними 
згідно з Наказами Міністерства фінансів від 27.09.2012 №1035), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для 
формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 15.11.2018 №908), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Смілянської міської ради від 01.12.2020 № 3-1/УІІІ. *

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Регулює містобудівну діяльність місцевої громади,що реалізує державну і регіональну політику у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин на території міста.



. Мета бюджетної програми 

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2 Забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки у відповідній сфері.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та 
обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень 
у відповідній сфері

2 953 866 0 2 953 866

2 Заходи інформатизації 30 000 0 30 000
Усього 2 983 866 0 2 983 866

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

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

і 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість штатних одиниць осіб штатний розпис 12,00 0,00 12,00

Кількість комп'ютерної техніки шт. відомості обліку основних 
засобів 40,00 0,00 40,00

2 продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг шт. журнал реєстрації 2350,00 0,00 2350,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів шт. журнал реєстрації 1860,00 0,00 1860,00
Кількість отриманих послуг шт. акти виконаних робіт 35,00 0,00 35,00

3 ефективності



кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника_________________________________________ шт. розрахунок 196,00 0,00 196,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника_________________________________________ шт. розрахунок 155,00 0,00 155,00

витрати на утримання однгеї штатної одиниці
Витрати на обслуговування уііЛ-/''Ч

грн. розрахунок 246155,00 0,00 246155,00

~7/%:
грн. акти виконаних робіт 750,00 0,00 750,00

ЯКОСТІ У У
Вчасно отрима

- _____ ' \*г лЧ

відс. 100,00 0,00 100,00
і і ■ : І И

Начальник управління

пого
Клименко М.В.

(п ідпис) (ін іціали/ініціал, прізвищ е)

иконавчого комітету Смілянської міської ради 

равління Сватко Г.Я.
(ін іціали/ініціал, прізвищ е)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин 
міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бю дж ету)

1. ( 1600000 )

02.12.2020 р. № 21-у

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

У правління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради 34690653
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. ( 1610000) УАРЗЗВ ВК Смілянської МР 34690653
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. ( 1617660) 7660 0490
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення або прав на них комунальної власності для продажу на 
земельних торгах та проведення таких торгів

23205100000

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —3000 гривень , у тому числі загального фонду — 0 гривень та спеціального фонду -  3000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів 
України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними 
згідно з Наказами Міністерства фінансів від 27.09.2012 №1035), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для 
формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 15.11.2018 №908), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення міської ради від 29.12.2015 р. №8-11 /VII "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у м. 
Сміла на 2016-2020 роки" зі змінами від 04.02.2020 №117-2/УІІ, рішення міської ради від 03.03.2020 №120-18/УІІ "Про зміни до міського бюджету на 2020 рік", рішення сесії Смілянської 
міської ради від 01.12.2020 № 3-1/УІІІ.

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

№
з/п Ціль державної політики



Регулює містобудівну діяльність місцевої громади, що реалізує державну і регіональну політику у сфері містобудування, архітектури та земельних відносин на території міста

7. Мета бюджетної програми 

Підготовка лотів до проведення земельних торгів

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Створення ринку комунальних земель

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
2 Створення ринку комунальних земель 0 3 000 3 000

Усього 0 3 000 3 000

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

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

і 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Закупівля послуги з виготовлення експертної грошової оцінки 
земель грн. програма, договір, акт 

виконаних робіт 0,00 3000,00 3000,00

Закупівля послуги з виготолення документації з землеустрою грн. програма, договір, акт 
виконаних робіт 0,00 0,00 0,00

2 продукту
Звіт про експертну грошову оцінку шт. звіт 0,00 1,00 1,00
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки шт. проект землеустрою 0,00 0,00 0,00
Технічна докментація з землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі шт. технічна документація 0,00 0,00 0,00



^  1 2 3 4 5 6 7
3 ефективності

Середній розмір витрат^ Виготовлення документації грн. розрахункові показники 0,00 3000,00 3000,00
4 якості /'Ж

Раціональне Користування земельшши ділянками -----------------! . - . -----—--■■■ ............................. ...-... відс. відсоток 0,00 100,00 100,00
її 'Начальник упра
р'й\

ПОГОДЖЕНО; ____  . ,
бооб^..-■*'/

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради 

інансового управління

Ш іХ
(п ідпис)

Клименко М.В.
(ініціалиЛніціал, прізвищ е)

Сватко Г.Я.
(п ідпис) (ін іціали/ініціал, прізвищ е)


