
УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГЮПЮМИСЛОЮГО РОЗВИТКУ

НАКАЗ
.і ■

V  і  2019 року м. Рівне

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, та 
рішення Рівненської обласної ради від 15.03.2019 № 1297 «Про внесення змін 
до обласного бюджету Рівненської області на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік департаменту 
агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації за 
КПКВК МБ 2417130 «Здійснення заходів із землеустрою», що додається.

Директор департаменту Н.ПЕРЕХОДЬКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту агропромислового розвитку Рівненської обласної 
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю дж ету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Е 2400000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 2417130 0421 Здійнення заходів із землеустрою
(код) (КФ КВК) (найменування бю дж етн ої програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 730000 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та
спеціального фонду 730000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Земельний кодекс України від 02.11.2016, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного і соціального розвитку України», Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про охорону земель», Закон 
України «Про оцінку земель» Закон України «Про державний земельний кадастр», рішення обласної ради від 11.03.2016 № 112 «Про 
Регіональну програму розвитку земельних відносин у Рівненській області на 2016-2020 роки», рішення Рівненської обласної ради від 
14.12.2018 № 1265 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік» зі змінами.



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

№ з/п Ціль державної політики
1. Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, 

підвищення ефективного раціонального використання та охорони земель, створення сприятливих умов для ведення 
господарської діяльності.

7. Мета бюджетної програми

Реалізація напрямів земельної політики, удосконалення земельних відносин та сприяння умов для комплексно-ресурсного і еколого -  
ландшафтного розвитку землекористування сільських територій, розв’язання екологічних та соціальних проблем села, розвиток 
високоефективного конкурентоспроможного сільського землекористування, збереження природних та культурних цінностей 
ландшафтів; здійснення заходів щодо створення ефективного державного управління земельними ресурсами, раціонального 
використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Проведення аналізу стану використання та охорони земель.
2. Зупинення процесів деградації земель та зниження родючості грунтів.
3. Проведення інвентаризації земель усіх форм власності, забезпечення планово-картографічним матеріалом та індексними 

картами.
4. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
5. Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1. Проведення інвентаризації земель порушених 

сільськогосподарських угідь державної власності за межами 
населених пунктів.

0 180000 180000

2. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених 
пунктів області

0 350000 350000

3. Проведення нормативної грошової оцінки земель 
несільськогосподарського призначення за межами 
населених пунктів на території області

0 200000 200000

Усього 0 730000 730000

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 у Рівненській 
області на 2016-2020 роки

0 730000 730000

Усього 0 730000 730000

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

Проведення інвентаризації 
земель порушених

грн. Кошторис 0 180000 180000



сільськогосподарських угідь 
державної власності за 
межами населених пунктів

2 продукту ...  - у

Кількість земель, що 
потребують інвентаризації

га ст. 25,57 Земельного 
кодексу України, 
Постанова КМУ від 
23.05.2012 №5 1 3  «Про 
затвердження порядку 
інвентаризації земель»

278,006 278,006

3 ефективності
Середні видатки на 1 га 
проведення інвентаризації 
землі

грн. розрахунково 647,5 647,5

4 якості
Відсоток
проінвентаризованих земель

% розрахунково 100 100

1 затрат

Проведення нормативної 
грошової оцінки земель 
населених пунктів області

грн. Кошторис 0 350000 350000

2 продукту

Кількість населених пунктів шт. ст. 18 Закону України 
«Про оцінку земель»

17 17

3 ефективності

Середні видатки на 
розроблення нормативної 
грошової оцінки земель 
населених пунктів області

грн. розрахунково 20588 20588

4. якості
.....................



Проведення нормативної 
грошової оцінки землі

% розрахунково 100 100

1 затрат
. . .  . - .

Проведення нормативної 
грошової оцінки земель 
несільськогосподарського 
призначення за межами 
населених пунктів на 
території області

гри. кошторис 0 200000 200000

2 продукту

Кількість об’єктів шт. розрахунково 50 50

3 ефективності

Середні видатки на 
розроблення нормативної 
грошової оцінки земель 
несільськогосподарського 
призначення за межами 
населених пунктів на 
території області

грн. розрахунково 4000 4000

4. якості

Проведення нормативної 
грошової оцінки землі 
несільськогосподарського 
призначення за межами 
населених пунктів на 
території області

% розрахунково 100 100



Директор департаменту агропромислового 

розвитку Рівненської обласної державної 

адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів 

Рівненської обласної державної

(п ідпис)
Н.І.ПЕРЕХОДЬКО

( і н і ц і ал и/і н і ці шь п р і з в и ще)

Л.С.СЛІГОНЬКА 
(ініціали/ініціал, прізвище)


