
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 бю дж ету)

24.03.2021 р .№  8-у

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1600000 Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради 34690653
(код П рограмної класифікації видатків та 

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

1610000 Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста Виконавчого комітету Смілянської міської ради 34690653
(код Програмної класифікації видатків та  

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

1617370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій

23573000000

_  , • ■ ^  , :  (код Ф ункціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код П рограмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та  ... __ч к  к \  г  \  класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 550000 гривень , у тому числі загального фонду -  550000 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Закону України від 15.12.2020 № 1082-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік", 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" ( зі змінами внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 №617), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення міської ради від 23.12.2020 № б-Зб/УШ "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 
2021 рік", рішення міської ради від 23.12.2020 № 6-27/VIII "Про затвердження програми створення (функціонування) служби містобудівного кадастру м. Сміла на 2021-2023 роки" зі 
змінами від 27.01.2021 № 7-86/УІІІ та від 24.03.2021 № 11-34Л/ІІІ.

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Регулює містобудівну діяльність місцевої громади



і-а бюджетної програми
галізація організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та 

впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Створення і обслуговування програмно-технічного забезпечення містобудівного кадастру

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5

1 Формування програмно-технічного комплексу містобудівного кадастру 285 000 0 285 000
2 Обслуговування комп'ютерного забезпечення для створення містобудівного кадастру 200 000 0 200 000

3 Створення системи автоматизованого розрахунку нормативної вартості окремих земельних ділянок по 
місту та створення двох робочих місць. 65 000 0 65 000

Усього 550 000 0 550 000

10. 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

1 Програма створення (функціонування) служби містобудівного кадастру м. Сміла на 2021-2023 роки 550 000 0 550 000
Усього 550 000 0 550 000

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
Кошти на створення програмно-технічного комплексу 
містобудівного кадастру грн. програма 285 000,00 0,00 285 000,00

Кошти для обслуговування комп'ютерного забезпечення грн. програма 200 000,00 0,00 200 000,00
Адаптація(оброблення) даних з нормативно-грошової оцінки 
земель міста, створення геоінформаційної бази даних для 
програмного забезпечення

грн. програма 65 000,00 0,00
і .

65 000,00

2 продукту

Програмно-технічний комплекс містобудівного кадастру шт. програма, договір, акт 
виконаних робіт 1,00 0,00 1,00



* 2 3 4 5 6 7
и

Серверне обслуговування шт. програма, договір, акт 
виконаних робіт 1,00 0,00 1,00

Спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизованого 
розрахунку нормативної вартості земельної ділянки на два 
робочих місця

шт. програма, договір, акт 
виконаних робіт 1,00 0,00 1,00

3 ефективності
Вартість створення програми для містобудівного кадастру грн. розрахунок 285 000,00 0,00 285 000,00
Вартість обслуговування створеної програми для містобудівного 
кадастру грн. розрахунок 200 000,00 0,00 200 000,00

# Автоматизація операцій з обліку землекористувань,обліку 
правових документів, умов та строків користування земельними 
ділянками

грн. розрахунок 65 000,00 0,00 65 000,00

4 якості
Збільшення кількості користувачів по обслуговуванню запитів 
містобудівного кадастру відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Збір інформації та завантаження до серверу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
Виконання оцінки окремої земельної д і л я н й а ч щ и я  ^ - . 
ватості одного квадратного метра земель і / Х 'У 'І ', відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

Начальник управління УАРЗЗВ

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету 

Начальник фінансового управління

Шли / Михайло КЛИМЕНКО
(п ідпис) (ін іц іали/ін іц іал, прізвищ е)

(п ідпис)

І ^ . п .

Юлія ЛЮБЧЕНКО
(ін іц іали/ін іц іал, прізвищ е)

) . 

і



Управління архітектури,регулювання забудови та 
земельних відносин міста

Н А К А З  №8 у
24.03.2021

Про затвердження уточнених паспорті з 
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного 
кодексу України, ,
Закону України «Про державий бюджет на 2021 рік», 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 23.12.2020р. № 6-36/УІІІ»Про бюджет Смілянської 
міської територіальної громади наи. 2021рік», рішення сесії 
Смілянської міської ради від 24.03.2021р. № 11-34/УІП

НАКАЗУЮ: '

' ™ ИТИ уточнені паспорти бюджетних програм на 2021 рік 
гюКПКВК . р
1617370» Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 
розвитку територій» V ■ , , .

Начальник управління ^ х Г Т  А Михайло КЛИМЕНКО

^  ^  і И . щ /


