ЗАТВЕРДЖЕНО
каз 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 з питань земельних відносин Запорізької
міської ради від/2-йГ2«г<№
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

3.

3600000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573655
(код за ЄДРПОУ)

3610000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

37573655
(код за ЄДРПОУ)

3610160
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

_________0160_________
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

______ 0111______
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері земельних
відносин_____________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 988 949 гривень, у тому числі загального фонду - 6 798 149 гривень та спеціального фонду -190 800 гривень

5.

Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|№ з/п

1___

__Цілі_державної політики
Здійснення повноважень по розпорядженню землями комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя

7.

Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері земельних відносин

8.

Завдання бюджетної програми

08562000000
(код бюджету)

|№ з/п

I___
9.

Завдання
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

Напрями використання бюджетних кош тів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних
відносин Запорізької міської ради
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Усього

3

4

5

1
2

6 798 149

6 798 149
190 800
190 800

6 798 149

190 800
6 988 949

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п
1

гривень

_ Н а й м е н ^ в а н н я місцевої / регіональної_п£ог£ами__
2

Загальний фонд
3

Спеціальний фонд
4

Усього
5

Загальний фонд

Спеціальний фонд

У с ь о го

5

6

7

Усього
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

1

П оказники

О диниця

•

Д ж е р е л о ін ф о р м а ц ії

В И М ІР У

2
3
4
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань земельних відносин Запорізької м іської ради
1 затрат
кількість штатних одиниць
|
ОД.
| штатний розпис
|
2 продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на
дані управлінського обліку
од.
інформацію
кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ,
виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу
дані управлінського обліку
од.
міської ради
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та
дані управлінського обліку
од.
виконавчого комітету міської ради
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності
дані управлінського обліку
од.
кількість укладених договорів/додаткових угод оренди
дані управлінського обліку
од.
3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на
розрахункові дані
од.
інформацію на одного працівника
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного
розрахункові дані
од.
працівника
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та
розрахункові дані
од.
виконавчого комітету міської ради на одного працівника
кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ,
виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу
розрахункові дані
од.
міської ради, на одного працівника
кількість укладених договорів/додаткових угод на одного працівника
розрахункові дані
од.
витрати на утримання однієї штатної одиниці
ТИС.ГРН. розрахункові дані
4і якості
відсоток виконаних листів .звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на
розрахункові дані
Відс.
інформацію у їх загальній кількості
відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого
розрахункові дані
вщс.
комітету міської ради у загальній кількості підготовлених
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1 продукту
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що
кошторис
од.
планується придбати, в т.ч.:

26|

|

26

1 800

1 800

700

700

1 000

1 000

21

Ш

21
360

69

69

1

1

38

38

27

27

12
261,467

12
261,467

100,0

100,0

100,0

100,0

9

9

кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки
2

од.

середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового
користування), в т.ч.:
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки
3

9|

кошторис

9

еф екти в но сті

ТИС.ГРН.

розрахункові дані

21,200

21,200

ТИС.ГРН.

розрахункові дані

21,200

21,200

ВІДС.

розрахункові дані

100,0

100,0

ЯКОСТІ

відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового
користування до потреби

Юлія СКОЛИБОГ

Начальник управління

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту
фінансової т&£юдж&хіної політики
Запоріа

Світлана ТИМОШЕНКО
(підпис)

-і £.05.2021 09:41:29

рами 000005404 від 05.05.2021 15:51:33

(ініціали/ініціал, прізвище)

