
від 18.02.2022 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

0100000

0421 Здійснення заходів із землеустрою

(код) (найменування головного розпорядника)

2.

3

Ясінянська селищна рада0110000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Ясінянська селищна рада                                                                                 

Розпорядження селищного голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 454 550,00 гривень, у тому числі загального фонду

Конституція України,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Бюджетний кодекс України,Закон України "Про  місцеве сомоврядування в Україні"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Рішення сесії селищної  ради"Про селищний бюджет  на  2022 рік" від 23.12.2021 року № 1549 . 

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

0117130

100 000,00 гривень та

1

1
1

Ціль державної політики

2

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

20

Ясінянська селищна  рада

(код) (найменування відповідального виконавця)

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

спеціального фонду- 354 550,00 гривень.

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Розробка  проектно кошторисної технічної документації  нормативно грошової оцінкита , інвентаризація землі та  технічної документації право власності землі населених пунстів територіальної громади



М.П.

№ з/п

Загальний фонд

1

Проектно кошторисна 

документація
послуга 100 000,00 354 550,00

0,00

1 100 000,00 354 550,00

5

3

100 000,00 354 550,00 454 550,00Усього

0,00

Селищний голова

0,000 Затрат

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

1
Послуги  по  виготовленню технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів  територіальної громади.

100 000,00

4

№ з/п

1

100 000,00 354 550,00

Показники

2

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Ясінянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

18.02.2022 року

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

11. Результативні показники бюджетної програми

Одиниця 

454 550,00

(підпис)

Начальник фінансового відділу Василина СЕНЕК

Спеціальний фонд Усього

6 73 4 5

Джерело інформації Загальний фонд

(ініціали/ініціал, прізвище)

Забезпечення сталого розв'ятку для  підвищення цінності земель території .

9. Напрями використання бюджетних коштів

8. Завдання бюджетної програми

Спеціальний фонд УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

Спеціальний фонд

354 550,00

УсьогоНайменування місцевої / регіональної програми

2

Виготовлення проектно кошторисної технічної документації  нормативно грошової оцінкита , інвентаризація землі та  технічної 

документації право власності землі населених пунстів територіальної громади

Усього

454 550,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п

454 550,00

2

Виготовлення проектно кошторисної технічної документації  нормативно грошової оцінкита , інвентаризація землі та  технічної 

документації право власності землі населених пунстів територіальної громади

1 454 550,00

1 3

4 5

1
1

2

Проект- внутрішні роботи з розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади

№ з/п Завдання

Загальний фонд


