
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 економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської 
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.03.2021 р. № 21

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 2700000 Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради 22799133

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2710000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

22799133

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2717693 7693

(найменування відповідального виконавця)

0490 Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

(код за ЄДРПОУ)

23573000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 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 - 296890 гривень , у тому числі загального фонду -  296890 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020р. № 1082-ІХ, 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", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для 
формування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів", Рішення Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/УІІІ "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії Смілянської міської ради 
від 23.12.2020 №6-4/УІІІ "Про затвердження Програми приватизації та управління комунальним майном на 2021 рік", Рішення сесії Смілянської міської ради № 11-37/УІІІ від 
24.03.2021.

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

№
з/п Ціль державної політики

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю



/. Мета бюджетної програми
Забезпечення реєстрації права власності об'єктів комунальної власності, визначення статусу земельних ділянок під ними. Збільшення надходження від його використання та приватизації, 
захист права комунальної власності у судових інстанціях. Забезпечення своєчасного збору надходжень від здачі в оренду комунального майна та перерахування їх до місцевого бюджету та до 
державного бюджету.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації

3 раціональне, економне використання теплопостачання

4 перерахування обов'язкових платежів до бюджетів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації 131 184 0 131 184
3 Раціональне, економне використання теплопостачання 2 786 0 2 786
4 Перерахування обов'язкових платежів до бюджетів 162 920 0 162 920

Усього 296 890 0 296 890

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

1 Програма приватизації та управління комунальним майном на 2021 рік 296 890 0 296 890

Усього 296 890 0 296 890

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Затрати для підготовки об'єктів до продажу грн. 131 184,00 0,00 131 184,00
Теплопостачання грн. 2 786,00 0,00 2 786,00

Річна сума, яка планується перераховуватися до бюджетів грн. 162 920,00 0,00 162 920,00
2 продукту

Кількість об'єктів, запланованих до продажу шт. 14,00 0,00 14,00



2 3 4 5 6 7
/ Обсяг споживання теплопостачання Г кал 1,07 0,00 1,07

Кількість заключених договорів оренди шт. 23,00 0,00 23,00
3 ефективності

Середній розмір затрат на 1 об'єкт грн. 9 370,00 0,00 9 370,00
Середня вартість 1 Гкал грн. 2 609,11 0,00 2 609,11
Середній розмір прибутку від одного орендаря в рік грн. 7 083,00 0,00 7 083,00

4 якості
Кількість укладених договорів купівлі-продажу шт. 4,00 0,00 4,00
Відсоток споживання від базового періоду (попереднього року) відс. 100,00 0,00 100,00
Відсоток перерахованих обов’язкових платежів до бюджету

----------^ ---------------------
100,00 0,00 100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Смілянської міської ради 

/  Начальник фінансового управління

Сергій ЗАЙЦЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ЛЮБЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


