ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління економічного розвитку Роменської міської

ради___________________________________________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) ■

11.02.2019 № 4-ОД
Фінансового управління Роменського міськвиконкому__
(найменування місцевого фінансового органу)

11.02.2019 № 17-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
2700000
(КТПКВК МБ)

Управління економічного розвитку Роменської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2710000
(КТПКВК МБ)

Управління економічного розвитку Роменської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

2717130
(КТПКВК МБ)

0421
(КФКВК)

Здійснення заходів із землеустрою
(найменування бюджетної програми)

продовження додатку
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 195000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 195000,00 гривень та
спеціального фонду -гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельний кодекс України,
рішення міської ради від 22.08.2018 року «Програма приватизації комунальної власності територіальної громади м. Ромни на 2018-2020
роки», рішення міської ради від 21.12.2018 року «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2019 рік та основні
напрямки економічного і соціального розвитку міста на 2019-2023 роки».

6. Мета бюджетної програми: Оновлення нормативної грошової оцінки землі в місті Ромни.
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п
1

Завдання
Визначення нормативної грошової оцінки земель м. Ромни Сумської області.

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)
№ з/п

1
1

Усього

Напрями використання
бюджетних коштів
2
Проведення нормативної
грошової оцінки земель м.
Ромни Сумської області

Загальний
фонд
3
195000,00

195000,00

Спеціальний
фонд
4

у тому числі
бюджет
розвитку
5

Усього

6
195000,00

-

-

195000,00

продовження додатку
9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
Найменування місцевої/регіональної програми
1
Міська Програма економічного і соціального розвитку
міста Ромни на 2019 рік та основні напрямки економічного
і соціального розвитку міста на 2019-2023 роки

Загальний фонд
2

Спеціальний фонд
3

Усього
4

195000,00

-

195000,00

195000,00

-

195000,00

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми:
№
Показник
з/п
1
2
1
затрат
обсяг видатків на виконання роботи по
проведенню нормативної грошової оцінки м.
Ромни Сумської області.
2

3

продукту
виготовлення технічної документації 3
нормативно-грошової оцінки м. Ромни
Сумської області
ефективності
визначення базової вартості їм2 землі м. Ромни
Сумської області

Одиниця
виміру
3
грн.

Джерело
інформації
4

Загальний
фонд
5

Спеціальний
фонд
6

Усього

-

195000,00

7

кошторис
195000,0

розрахунок

од.

грн./м2

Техдокументація
з нормативної
грошової оцінки

1

1

155,30

155,30
_____________ ,________________

продовження додатку

4

якості
досягнення поставленої мети по визначенню
базової вартості їм2 м. Ромни Сумської області

Заступник начальника
економічного розвитку

%

розрахунок

100

100

управління
Р. ШКІЛЬ________
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Т. ЯРОШЕНКО

Начальник фінансового управління
(підйікс).

(ініціали та прізвище)

