
наказ

Виконком Щасливцевської с/р

(найменування місцевого фінансового органу)

___05.02.2019_________№_______11___________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради0200000

(найменування головного розпорядника)

2. Виконавчий комітет Щасливцевської сільської ради

(КТПКВК МБ)

0210000

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793 зі змінами.

Рішення Щасливцевської сільської ради від 22.12.2018 № 1393 "Про сільський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми:
Проведення підготовки земельних ділянок  несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Виконком Щасливцевської с/р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 0,00 гривень та

(найменування відповідального виконавця)

3 0490
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної 

власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

(КТПКВК МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

20 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -

0217660

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

гривень.спеціального фонду- 20 000,00



5

4000,00

од.

5

4000,00кошторис

1

4

Затрат

Кількість земельних ділянок, оцінку яких необхідно провести

Якості

Середні видатки на 1 земельну ділянку

5

2 Продукту

3

Кількість земельних ділянок, оцінку яких планується провести

Ефективності

5

0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Усього

6

Забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

3

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п

(підпис) (ініціали і прізвище)

32 4

(ініціали і прізвище)

Усього 0,00

Процент оцінених земельних ділянок до тих, які необхідно оцінити

1 3 7

20 000,00 20 000,00

од.

грн.

УСЬОГО

Сільський голова Плохушко В.О.

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

42

Програма соціально-економічного і культурного розвитку Щасливцевської сільсьї ради

Загальний фонд

(грн)

100100

Спеціальний фонд Усього

5 6

1 54

Сільський голова Плохушко В.О.

% розрахунок

Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Усього

20 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п

0,00 20 000,00

Джерело інформації
Одиниця 

виміру
Показник

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

1 20 000,00 20 000,000,00

Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

20 000,00

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів

2


