
УКРАЙ ІА
ІВАІІО-ФРАІІКІВСЬКЛ ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

НА КА ЗБІД 3/. Of ЛОЛоі м.Івано-Франківськ №

Про затвердження 
паспорту бюджетної 
програми по КПКВКМБ 2417130 
на 2022 рік

На виконання пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення 
обласної ради від 17Л2.2021 № 342-11/2021 "Про обласний бюджет
на 2022 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 10.09.2014 року за №1104/25881 (зі змінами), керуючись 
статтею 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та враховуючи 
погодження департамету фінансів Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 31.01.2022 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік по департаменту 
агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації по КПКВКМБ 2417130 "Здійснення заходів із землеустрою", що 
додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації Іван АНДРІІІЛИН



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської
облдержадміністрації_______________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.01.2022_____________№ 5________________________________

1. 2400000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації 33645091

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації 33645091

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2417130 7130 __________ 0421___________ Здійснення заходів із землеустрою________________________ ______ 0910000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (К°Д бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 779 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та

спеціального фонду- 779 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України, Земельний кодекс України, Закони України "Про землеустрій”, ”Про Державний земельний кадастр”, ”Про оцінку земель”, “Про охорону земель”, “Про 
місцеві державні адміністрації*”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “ Про природно-заповідний фонд України”;
- Рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.04.2021 № 148-9/2021 ”Про затвердження регіональної програми розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 2021- 
2025 роки”, рішення обласної ради від 17.12.2021 № 342-11/2021 ” Про обласний бюджет на 2022 рік”.
Підставою для проведення робіт нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інвентаризації земель є рішення відповідного органу місцевого самоврядування та ч 
виконавчої влади щодо виконання відповідних робіт, договори, укладені із розробниками відповідної технічної документації.__________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Збільшення надходжень від платежів за землю, від оренди землі в бюджет всіх рівнів, внесення відомостей про земельні ділянки до державного земельного кадастру

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів для забезпечення охорони земель як основного національного багатства Українського народу; пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні землі як 
просторового базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва; нормування і планомірне обмеження впливу господарської діяльності на земельні ресурси; поєднання 
заходів економічного стимулювання та юридичної відповідальності в галузі охорони земель, створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління 
земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру.



.авдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 0,00 205 800,00 205 800,00

2 Проведення інвентаризації земель з метою внесення відомостей про земельні ділянки до 
державного земельного кадастру

0,00 573 800,00 573 800,00

У С Ь О Г О 0,00 779 600 ,00 779 600 ,00

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
Регіональна програма розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області на 
2021-2025 роки

0,00 779 600,00 779 600,00

У сь ого 0,00 779 600 ,00 779 600 ,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 з 4 5 6 7
за т р а т

Вартість робіт із поновлення нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів тис.грн.

Регіональна програма розвитку 
земельних відносин в Івано- 

Франківській області на 2021-2025
РОКИ

0,00 205,80 205,80

Вартість робіт із проведення інвентаризації земель з метою внесення 
відомостей про земельні ділянки до державного земельного кадастру тис.грн.

Регіональна програма розвитку 
земельних відносин в Івано- 

Франківській області на 2021-2025
РОКИ

0,00 573,80 573,8а
п р од ук т у

Технічна документації із нормативної грошової оцінки земель 
населеного пункту

шт. Акти виконаних робіт 0,00 68,00 68,00

Технічна документації із землеустю щодо інвентаризації земель 
(склад і зміст відповідно до ст. 57 Закону України «Про 

землеустрій»)
га.

Акти виконаних робіт
0,00 28 690,00 28 690,00

еф ек т и в н ост і
Збільшення надходжень до місцевих бюджетів в результаті 

проведення робіт з поновлення нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів

тис.грн.
Дані Державної фіскальної служби

0,00 10 000,00 10 000,00

як ості
Рівень розробки технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту
відс. Акти виконаних робіт 0,00 100,00 100,00




