Міністерство фінансів
України

Міністерство аграрної політики
та продовольства України

НАКАЗ
Київ

‘/ ї .

№ &

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2017 рік
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2017 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про
їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за
№47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня
2008 року № 19, зі змінами),
НАКАЗУЄМО:
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік Міністерства
аграрної політики та продовольства України за КПКВК 2803010
«Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру», що
додається.

Міністр аграрної політики та
продовольства України

Міністр фінансів України
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№

Паспорт
бюджетної програми на 2017 рік
1.

280
(КПКВКДВ)

Міністерство аграрної політики та продовольства України
(найменування головного розпорядника)

2.

2803000
(КПКВКДБ)

Державна служба Україии з питань геодезії, картографії' та кадастру
(паПмеїіуваїшя відповідального виконавші

3.

2803010
[КІ1КВКЛЬ)

4,

0421
(КФКВК)

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру
(наїіиснуюнш бюдосетноГ програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

998 922,9

тис, гривень, у тому числі із загального фонду та із спеціального фонду -

3.

995 819,7
Ю 12

тис. гривень.
тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Земельний кодекс України;
Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність";
Закон України "Про географічні назви”;
Закон України "Про судовий збір”;
Указ Президента України від 08 квітня 2011 року № 445 "Про Держание агентство земельних ресурсів України";
постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1907 року № 269 "Про зптвердхсеиня положення про порядок розпорядження картографічною інформацією";
постанова Кабінету Міністрів України під 01 серпня 2011 року № 835 "Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами
платних адміністративних послуг";
постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 2 0 0 "Деякі питання Державної служби геодезії, картографії та кадастру";

2
постанова
постанова
постанова
постанова

б.

Кабінету
Кабінету
Кабінету
Кабінету

Міністрів
Міністрів
Міністрів
Міністрів

України
України
України
України

від
від
від
від

10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізпцію системи центральних органів виконавчої влади";
14 січня 2015 року № 5 "Про утворення територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру";
14 січня 2015 року № 15 "Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру",
11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми;
№ з/п

7.

Стратегічна ціль

1

Гарантування продовольчої безпеки держави

2

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, ефективності галузей, забезпечення стабільності ринків

Мета бюджетної програми:
Забезпечення реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Держашюго земельного
кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі а частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і
форм власності, родючості грунтів

8.

Завдання бюджетної програми:
Завдання

№ з/л
1

9,

Реалізація державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного
кадастру, державного нагляду (контролю) о агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх
категорій і форм власності, родючості грунтів

2

Організація проведення робіт, пов'язаних із реалізацією земельної реформи

3

Здійснення ведення і адміністрування державного земельного кадастру та отримання інформації про відведення земельних ділянок

4

Проведення державної експертизи проектів землеустрою, документації з оцінки земель, а також матеріалів і документації державного земельного кадастру

5

Організація та здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та інших функції) у сфері топографогеодезичної і картографічної діяльності

6

Видача інженерам-землевпорядникам кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника

7

Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень
№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

!
2

Забсмс іеїшя віішімша функція і квлпиь Держгеокздястру та Погсі тсріггоріпшінх органів
Погашенії« кредиторської мворгсипіюегі, мрегстроміїш її органік ДКСУ сіаном на 01 січня 2017 року (крім ЛР Крим та м
СішіієтоііолеО
Пілашшша кломфішш нранішіпюп
Сплата судового збору

3
4

Всього

Загальний фонд
980 377,9
310,3
583,5
» 5-18,0
998 819,70

Спеціальний
фонд

Разом
103,2

103,20

989 481,1
310,3
583,5
8 548,0
998 922,90

« •и
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] 0. Перелік державні» цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
тис гривень

Код державної

Загальний фонд

Назва державної цільової програм»

Спеціальний фонд

Разом

програми
1 Результативні показники бюджетної програми:
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

1 затр ат
1 Кількість штатних одншшь центрального апарату

од.

2 Кількість штатних одиниць територіальних органік

од.

3 Кількість територіальних органів Держгеокадастра

од.

Постанопа КМУ під
05.04.2014 №85/
Внутрішньогосподарс
ЬКІІҐІ обліх
Постанова КМУ віл
05.04.2014 т і !
Внутрішньогосподарс
ькнП облік
Постанова КМУ від
14.01.2015 року № і
Договір оренди

Показники

№
з/п.

4 Загальна займана центральним апаратом площа приміщення
5 Кількість відряджень працівників центрального апарату по території УкраТн
6

Кількість закордонних відряджень працівників центрального апарату

2 продукту
1 Кількість ссртифіхолаїшх інженерів-геодсзистів. внесених в Державний рессгр
2 Кількість наданих дозволів та висновків державної скспсртп’їн центральним
апаратам
3 Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручені., листів, звернень,
заяв, скарг громадян України) центральним апаратом
4 Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)
територіальними органами
5 Кількість проведения аудиторських досліджень територіальними органами

кв. м.
од.
од.

од.
од.
од.
од.
од.

б Кількість проведених аудиторських досліджень центральним апаратом

од.

7 Кількість рої глянути* заяв на шшачу кіішііфікацШннх сертифікатів інженерівземлевпорядників центральним пппратом
8 Кількість розроблених іюрматнвніо-гіравоннх актів центральним апаратом

од.

9

Кількість поданих

поїопіп

од.
од.

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом

274.0

274,0

9 750,0

9 750,0

25,0

25,0

3 857,9

3 857,9

Внутрішньогосподарс
ький облік
Внутрішньогосподарс
ькиіі облік

108,0

108,0

3,0

3,0

Внутрішньогосподарс
ький обліх
Внутрішньогоснодпрс
ЬКИІІ облік
Внутрішньогосподарс
ЬКІІҐІ облік
Внутрішньогосполпрс
ькнГІ облік
Внутрішньогосподарс
ькиіі облік
Внутрішньогосподарс
ькиП облік
Внугріпшьогосполарі:
ькнЛ облік
Внутріїшіьоі'оиіюдарс
ькіш обпік
Внутрі ши ьогшмодарс
ький облік

200,0

200,0

1 400,0

1 400,0

121 300,0

121 300,0

4 000 000,0

4 000 000,1)

136,0

186,0

14,0

14,0

200,0

200.0

15,0

15,11

1 290,0

1 29(1.0

4
Внутрішньогослодарс
ЬК ІїП облік
Вііутрініїїьогосподарс
ькиП облік
Внутрі іиньогосі юдарс
ЬКІІП облік
Внутрішнього снодарс
ькііГІ облік
Внутрішньогосполарс
і.кпії облік
Внутрішньогосподарс
ькнП облік
Вн у т р і ш і іь о г о с і ю д а р с

1 192,0

1 192,0

1 500.0

1 500,0

1 290,0

1 290,0

756.0

756,0

15.0

15,0

108,0

108,0

3,0

3,0

10 КіліїХістії праііівіїнхіп, які тлвінніиіи кваліфікацію

од.

11 Кількість виданих кпаліфікаціПннх сертифікатів Іижснсрів-зсмлсвпорялпнків
центральним апаратом
13 Кількість поданих позовів

од.

13 Кількість людино-днів перебування у відрядженнях по теріггорії України
працівників центрального апарату
14 Кількість люднно-днів перебування у закордонних відрядженням працівників
центрального апарату
15 Кількість праці вннків центрального апарату, що перєбупалн у відрядженнях по
території України
16 Кількість працівники! цшгфального апарату, що перебували у закордонним
иідряджсішях
3 ефективності
1 Кількість отриманої та опрацьопаиої кореспонденції (доручень, листів, звернень,
заяв, скарг громадян України) на одного тірппііншка центрального апарату

од.

од.

ВнутрІШІПіОГОСЛОМфС
ькііГі облік

443,0

2 Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції на одного працівника
територіальних органів
3 Кількість наданих дозволів та висновків державної експертизи на одного
працівника центрального апарату
4 Середній розмір судового збору за подання одного позову -

од.

Внуфіїїііплі’оспадярс
ЬКІїГІ облік
Внутрішньо господарс
ькнП облік
Внутрішньогосполарс
ькпН облік
Внутріїиньогоспопарс
ькнй облік
Вііутрішіїьогоснодаре
ькнП облік
Вняріїнкьогоспоаарс
і >к і і і і облік
Öнутрі uhіьогоеподарс
ькнП облік
Внутрішньо господарс
ЬКІІЙ облік
Внутрішньогосполарс
ькнГі облік

410.0

5 Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника
6 Середнії! розмір судового збору зв поданим одного нозоиу
7 Середня вартість 1 людино-дня перебування працівника центрального апарату у
відрядженнях по території України
в Середня вартість 1 людино-дня перебування працівника центрального апарату у
закордонних відрядженнях
9 Середня тривалість перебування 1 працівника центрального апарату у відряджені
по території України
10 Середня тривалість перебування 1 працівника центрального апарату у
закордонному відряджені
4 якості
1 Ч асті сира», за якими приіінято рішення иа користь устанолн

од.

од.

од.
од.

ь к ііП

од.
Т ІіС .Г р ІІ.

грн.
тне.грн.
гри .

гри.
ДНІВ

Д Н ІВ

шдс.

о б л ік

Внутрішньогосполарс

5,0
6,6
489,5
6,6
375,4
6 666.7
5,0
5,0

100,0

ЬКІІҐІ о б п і к

2 ІЧвспь усунення порушень, виявлених а результаті проведених перевірок у їх
загальнії! кількості
3 Члсткн виданих дозволів та висновків державної експертизи у загальнії! кількості
звернень щодо їх видачі
4 Частка виданих кваліфікаційних сертифікат ніжснсрів-землсвлорядипків у
загальнії) кількості звернень щодо їх інілачі.....
5 і ’ і і і с н ь погашенім кредиторської заборгованості. зареєстрованої а органах ДКСУ
станом на 01 січня 2017 року (крім Лі’ Крим та м. Ссппстополь)

відс.
ВІДС.
ВІДС.
н ід е .

Внутрішиьогисподарс
ькнії облік
Внутрішньогосподарс
ькиГІ облік
ВнутріинпіОгосподарс
ь к і і і і облік
Внутрішньогосподарс
ькнП облік

100,0
100.0
100,0
<11.2

6 Частка працівників, які підвищили кваліфікацію, від загальної потреби на
відс.
Внутрішньо100,0
господарський облік_____________________
підвищення кваліфікації_____________________________________________________
7 Питоме вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості
відс.
Внутрішньо100,0
_________________ господарський вблік____________________

12. Розподіл видаткіп у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра (керівника установи)
/керівник фінансової служби

Б.Р. Ахіджанов

Міністерств» аграрної політики та продовольства України
(п р п в к з д с т а ін іц іи ш )

( н д & м е н у м м к і г о л о в н о г о р о з п о р я д н и к а к о ш т ів д е р ж а в н о г о б ю д ж е т у )

Погоджено:
Заступник Міністра/директор
Департаменту Міністерства фінансів
України
(підпис)

(прізвище іт ініціали}

