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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ.
Управління комунального майна Миколаївської 

: міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

________________від Р А М  2 Х ї / № З ґГ ___________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

22440076
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування

місцевого бюджету) „

3100000
(код Програмної

Управління комунального майна Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22440076
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)
»

3110000
(код Програмної

Управління комунального майна Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 3117693
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 7693_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0490_________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

14549000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 554 430 гривень, у тому числі загального фонду - 554 430 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

2. Бюджетний Кодекс України
3.Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік"
4. Наказ Міністрерства фінансів України "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
5. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватися з усіх місцевих бюджетів
6. Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 р.
7. Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»
8. Рішення ММР від 21.10.2021 №11/6 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»



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

№ з/п Цілі державної політики
2

1
Здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності в межах, визначених 
чинним законодавством

7. Мета бюджетної’ програми

Забезпечення реалізації міси 
управління комунальною вла

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Заходи, повязані з підготовкою пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства
2 Замовлення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень

3
Замовлення незалежної оцінки та рецензування оцінок на об'єкти нерухомого майна, що приймаються у комунальну власність, передаються в оренду та підлягають приватизації (відчуженню), §бо для 
укладання інших правочинів

9. Н апрями використання бюджетних кош тів гривень

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

1 2 3 4 5

і Заходи, повязані з підготовкою пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства 50 000 50 000

2 Замовлення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових 
приміщень 380 000 380 000

3
Замовлення незалежної оцінки та рецензування оцінок на об'єкти нерухомого майна, що 
приймаються у комунальну власність, передаються в оренду та підлягають приватизації 
(відчуженню), або для укладання інших правочинів

124 430 124 430

Усього 554 430 554 430

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

№ з/п Найменування м ісц ев о ї/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
і Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік 554 430 554 430

Усього 554 430 554 430

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з /п П о ка зн и ки О д и ниця
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний ф онд У с ь о го

ВИМІРУ
1 2 3 4 5 6 7

і затрат

обсяг видатків на проведення заходів, повязаних з підготовкою пропозицій про 
здійснення державно-приватного партнерства: проведення аналізу 
ефективності; підготовка техніко-економічного обгрунтування; розроблення 
землевпорядної документації та проведення її експертизи; залучення радників

грн. розрахунок 50 000 50 000

Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та виготовлення 
технічних паспортів нежитлових приміщень грн. розрахунок 380 000 380 000

Обсяг видатків на замовлення незалежної оцінки та рецензування оцінок на 
обєкти нерухомого мйна, що приймаються у комунальну власність, 
передаються в оренду та підлягають приватизації (відчуженню), або для 
укладання інших правочинів

грн. розрахунок 124 430 124 430

2 продукту
кількість проектів, щодо яких здійснюються заходи, повязані з підготовкою 
пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства од. розрахунок 1 1

кількість проведених технічних інвентаризацій та виготовлених технічних 
паспортів нежитлових приміщень од. розрахунок 190 190

кількістьздійснених незалежних оцінок та рецензування оцінок на обєкти 
нерухомого мйна, що приймаються у комунальну власність, передаються в 
оренду та підлягають приватизації (відчуженню), або для укладання інших 
правочинів

од. розрахунок 100 100

3 ефективності
середні витрати на 1 проект за підсумками проведеного аналізу грн. розрахунок 50 000 50 000
середні витрати на виготовлення одного висновку та технічного паспорту 
нежитлового приміщення грн. розрахунок 2 000 2 000

Середні витрати на проведення однієї оцінки грн. розрахунок 1 244 1 244
4 якості

питома вага запланованих заходів направлених на прийняття рішення про 
здійснення державно-приватного партнерства до проведених 8ІДС. розрахунок _ 100 100

питома вага запланованих заходів з проведення технічної інвентаризації та 
виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень ВІДС. розрахунок 100 100

питома вага запланованих заходів замовлення незалежної оцінки та 
рецензування оцінок на обєкти нерухомого мйна, що приймаються у комунальну 
власність, передаються в оренду та підлягають приватизації (відчуженню), або 
для укладання інших правочинів

-  /розрахуню)^ 100 100

Начальник управління

\  «  Н Т
П О ГО Д Ж Е Н О :

Д е п а р та м е н т  ф ін а н с ів  М и ко л а їв с ь ко ї м іс ь ко ї ради

Пиректор департаменту фінансів 
Миколаївської міської ради

Д а та  п о го д ж е н н я

Мкртич МКРТЧЯН

Віра СВЯТЕЛИК

(ініиіали/ініиіал. прізвище)

539 «Г

ш. Я

сММШЩ


