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Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 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 №  1 104/25881, та 
рішення Рівненської обласної ради від 15.02.2018 №  853 «П ро внесення змін до 
обласного бюджету на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту 
агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації за 
КІІКВК МН 2417130 «Здійснення заходів із землеустрою»,  що додається.

Директор департаменту Директор департаменту фінансів
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Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №  836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту агропромислового розвитку Рівненської 
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

наказ
Департаменту фінансів Рівненської обласної державної 
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Ц.ОХ. №/$ № М /ЇЗ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2417130_____ Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації______________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2417130_______ Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації__________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2417130_______ 0421________ Здійснення заходів із землеустрою______
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  616,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  0,00 тис. гривень та 
спеціального фонду -  616,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Рівненської обласної ради від 22.12.2017 № 826 «Про обласний бюджет на 2018 рік»,
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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», Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про 
Стратегію сталого розвитку «Україна -  2020», Рішення обласної ради від 11.03.2016 № 112 «Про Регіональну програму розвитку земельних 
відносин у Рівненській області на 2016-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми:

Основною метою є реалізація напрямів земельної політики, удосконалення земельних відносин та створення сприятливих 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;
Забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, 
інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1. 2417130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
________ _________ _________________________ __________________ ______________________ (тис, грн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 2417130 0421 Підпрограма Здійснення 
заходів із землеустрою

0,0 616,4 616,4

Завдання:
Здійснення заходів 
спрямованих на 
проведення 
інвентаризації 
порушених
сільськогосподарських 
земель державної 
власності за межами 
населених пунктів 
області

30,0 30,0



проведення
нормативної грошової 
оцінки земель 
населених пунктів 
області

300,0 300,0

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

286,4 286,4

Усього 0,0 616,4 616,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 
Регіональна програма розвитку 
земельних відносин у Рівненській 
області на 2016-2020 роки

2417130 616,4 616,4

Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього 616,4 616,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Підпрограма
Завдання:
Проведення інвентаризації ст.25,57 Земельного



-

земель порушених 
сільськогосподарських 
угідь державної власності 
за межами населених 
пунктів на території 
Дубровицького району

кодексу України, 
Постанова КМУ від 
23.05.2012 №513 “Про 
затвердження порядку 
інвентаризації земель”

1 затрат тис. грн 30,0

2 продукту
Технічна документація із 
землеустрою щодо 
інвентаризації земель 
порушених
сільськогосподарських 
угідь державної власності 
за межами населених 
пунктів на території 
Дубровицького району

ШТ. ст.25,57 Земельного 
кодексу України, 
Постанова КМУ від 
23.05.2012 №513 “Про 
затвердження порядку 
інвентаризації земель”

3 ефективності
Внесення інформації про 
земельну ділянку в 
державний земельний 
кадастр

4 якості X
Визначення якісного стану 
земельної ділянки
Завдання:
Проведення нормативної 
грошової оцінки земель 
населених пунктів області

1 затрат тис. грн ст.18 Закону України 
“Про оцінку земель”

300,0

2 продукту
Технічна документація з 
нормативної грошової 
оцінки для населених 
пунктів (не рідше один раз 
на 5-7 року)

ШТ ст.18 Закону України 
“Про оцінку земель”

3 ефективності

4 якості
Встановлення ставки 
земельного податку не
ЙІпм п р: Ч иіттг.пткч'и т  п



нормативної грошової 
оцінки
Завдання:
Проведення нормативної 
грошової оцінки земель не 
сільськогосподарського 
призначення за межами 
населених пунктів на 
території області

1 затрат тис. грн. ст. 18 Закону України 
“Про оцінку земель”

286,4

2 продукту
Технічна документація з 
нормативної грошової 
оцінки для земельних 
ділянок не
сільськогосподарського
призначення

шт. ст. 18 Закону України 
“Про оцінку земель”

3 ефективності
нормативної грошової 
оцінки для нормативна 
грошова оцінка земельних 
ділянок не
сільськогосподарського 
призначення (не рідше 
один раз на 7-10 роки ст.
18 ЗУ “Про оцінку земель”)

4 якості
Встановлення ставки 
земельного податку для 
сільськогосподарських 
угідь від 0,3 до 1,0 
відсотків від 
норматинової грошової 
оцінки



'  % 2 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Н.І. Переходько
(підпис) (ініціали та прізвище)


