
У К РА ЇН А
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

НАКАЗ

від У '/ року №
м. Чернігів

Про внесення змін та затвердження у 
новій редакції паспорта бюджетної 
програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 
“Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів” зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської 
міської ради від 24.12.2020 № 3/VIII-29 “Про бюджет Чернігівської міської 
територіальної громади на 2021 рік”, наказую:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми 
місцевого бюджету на 2021 рік:

КПКВКМБ Найменування програми

3110180 “Інша діяльність у сфері державного управління”

Голова фонду



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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ фонду комунального майна 
Чернігівської міської ради 

а У  - X /

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

3100000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Фонд комунального майна Чернігівської міської тади 
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

14227121 
(код за ЄДРПОУ)

3110000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Фонд комунального майна Чернігівської міської ради 
(найменування відповідального виконавця)

14227121
(код за ЄДРПОУ)

3110180 0180 0133 Інша діяльність v сфері державного управління 25559000000

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової 
програмної 
класифікації 

видатків 
та кредитування 

місцевого 
бюджету)

(найменування
бюджетної

(код програми згідно 
Функціональної 3 Типовою 

класифікації програмною 
видатків та класифікацією 

кредитування видатків та 
бюджету) кредитування

місцевого
бюджету)

(код бюджету)



4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 337000 гривень, у  тому числі загального фонду 73000 гривень та спеціального 
фонду 264000 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми:

- Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI;
- Цивільний Кодекс України;
- Закон України “Про Державний бю джет України на 2021 рік”;
- Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- Закон України від 12.07.2001 №  2658-ІІІ “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;
- Закон України від 25.10.2001 №  2768-ІІІ “Земельний кодекс України”;
- Закон України від 10.04.1992 N  2269-ХІІ “Про оренду державного та комунального майна ”;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 “Про затвердження Національного стандарту №  1 “Загальні засади оцінки 
майна і майнових прав”;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №  1891 “Методика оцінки майна”;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №  836 “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів”;
- Рішення Чернігівської міської ради від 31 жовтня 2019 року № 46/VII-8 “Про Програму управління комунальним майном територіальної 
громади міста Чернігова на 2020-2022 роки”.;
- М етодика розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Чернігова, 
затвердженою рішенням Чернігівської міської ради від 30.07.07 (19 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями;
- Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди комунального майна, затверджений у новій редакції рішенням 
Чернігівської міської ради від 26 червня 2012 року (22 сесія 6 скликання) зі змінами;
- Закон України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII “Про приватизацію державного і комунального майна”;
- Постанова КМУ від 10.05.2018 №  432 “Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу о б ’єктів малої 
приватизації-”;
- Постанова КМУ від 23.06.2021 №  681 “Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері 
будівництва”;
- Рішення Чернігівської міської ради від 24 грудня 2020 року №  3/VIII-29 “Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 
рік”;
- Рішення Чернігівської міської ради від 28 жовтня 2021 року № 12/VIII-9 “Про внесення змін та доповнень до Програми управління 
комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2020-2022 роки”.



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

№  з/п Ціль державної політики
1 . Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень для ефективного управління о б ’єктами комунальної власності у сфері 

приватизації, відчуження, оренди та використання комунального майна територіальної громади м. Чернігова, забезпечення 
стабільного надходження до міського бю джету коштів за рахунок продажу майна комунальної власності та передачі його в оренду.

7. Мета бю дж етної програми: Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень для ефективного управління о б ’єктами 
комунальної власності у сфері приватизації, відчуження, оренди та використання комунального майна територіальної громади м. Чернігова. 
Забезпечення стабільного надходження до міського бю джету коштів за рахунок продажу майна комунальної власності та передачі його в 
оренду. Забезпечення захисту прав територіальної громади м. Чернігова у судовому порядку: стягнення заборгованості з боржників по 
орендній платі; пеню, штраф, неустойку за о б ’єкти приватизації. Прийняття о б ’єктів у комунальну власність з подальшою передачею в оренду  
за для збільшення надходжень від оренди до міського бюджету. Утримання о б ’єктів комунальної власності у належному стані для подальшого 
ефективного використання.

8. Завдання бю джетної програми

№ з/п Завдання

1. Облік майна комунальної власності

2. Приватизація та відчуження майна комунальної власності

3. Оренда майна комунальної власності

4. Приймання майна у комунальну власність

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1. Облік майна комунальної власності 204000 204000

2. Приватизація та відчуження майна комунальної власності 50000 50000



3. Оренда майна комунальної власності
...... ........... ч  .. .  ... ...... .................

60000 60000

4. Приймання майна у комунальну власність 23000 23000

Усього 73000 264000 337000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1. Програма управління комунальним 

майном територіальної громади міста 
Чернігова на 2020-2022 роки

73000 264000 337000

Усього 73000 264000 337000

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1

О блік м айна ком унальної власності грн. Програма
;

204000 204000

1 затрат

Здійснення оперативного обліку майна комунальної 
власності на основі матеріалів інвентаризації майна. 
Витрати на виготовлення довідок. Визначення 
технічного стану майна комунальної власності. 
Перереєстрація свідоцтв про реєстрацію  
транспортного засобу, дослідження, зняття з обліку, 
взяття на облік та транспортування. Проведення

грн. Програма 25000 25000



незалежної оцінки о б ’єктів комунальної власності. 
Внесення даних до ЄДЕССБ.

Витрати на утримання, зберігання та страхування 
об'єктів комунальної власності, які тимчасово не 
передані в оренду -  оплата послуг (теплопостачання, 
охорони, електропостачання)

грн. Програма 179000 179000

2 продукту

Кількість отриманих довідок од. Перелік 3.....■■................ 3

3 ефективності

Реєстрація о б ’єктів за територіальною громадою  
м. Чернігова

од. Перелік 20 20

4 якості

Відсоток вчасно зареєстрованих о б ’єктів комунальної 
власності

% Розрахунок 100 100

1--------------------------------- -

Завдання 2 I.... ........... }

П риватизація  та відчуж ення майна ком унальної 
власності

грн. Програма 50000
50000

:
:

1
1 ] затрат

Витрати на виготовлення технічної документації, 
проведення незалежної оцінки, судовий збір, 
виготовлення довідок. Внесення даних до ЄДЕССБ.

грн. Програма 32000 32000

Витрати пов’язані з публікаціями в пресі грн. Програма 15000 15000

Витрати пов’язані з відчуженням автотранспортних 
засобів

грн. Програма 3000 3000

2 продукту



Кількість звітів про оцінку об'єктів приватизації та 
відчуження

од. Перелік 10 10

Кількість оголошень про результати приватизації, 
відчуження об'єктів комунальної власності

од. Друковане
видання

10 10

Кількість договорів-купівлі продажу од. Журнал
реєстрації

10 10

3 ефективності

Забезпечення надходжень до міського бюджету від 
приватизації та відчуження

тис. грн. Програма 5000,0 5000,0

4 якості

Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній 
оцінці о б ’єктів комунальної власності

% Розрахунок 100 100

Відсоток вчасно укладених договорів купівлі- 
продажу

% Розрахунок 100 100

! Надходження коштів до міського бю джету від 
приватизації

% Розрахунок 100 100

Завдання 3

О ренда майна к ом унальної власності грн. Програма 60000 60000

1 затрат

Витрати на виготовлення технічної документації, 
замовлення незалежної оцінки, публікація оголошень

грн. Програма 53000 53000

Витрати на здійснення захисту прав територіальної 
громади м. Чернігова (судовий збір та авансування 
витрат для виконання судових рішень)

грн. Програма 7000 7000

2 продукту

Кількість звітів про оцінку майна о б ’єктів оренди од. Перелік 11 11

Кількість оголошень про наміри щ одо передачі од. Друковане 8 8



об ’єктів комунальної власності оренду видання

Кількість укладених та продовжених договорів 
оренди

од. Перелік 49 49

1 3 ефективності

Забезпечення надходжень до міського бюджету від 
оренди

тис.грн. Рішення 
міської ради

47140,0 47140,0

4 якості

Відсоток вчасно проведених рецензій по незалежній 
оцінці о б ’єктів комунальної власності

% Розрахунок 100 100

Відсоток вчасно укладених договорів оренди та 
додаткових угод

% Розрахунок 100 100

Надходження коштів до міського бю джету від оренди % Розрахунок 100 100

Завдання 4

П рийм ання майна у  ком унальну власність грн. Програма 23000 23000

1 затрат

Витрати на виготовлення довідок, оголошень, 
судового збору.

грн. Програма 6000 6000

Внесення даних до ЄДЕССБ. грн. Програма 4000 4000

Витрати на виготовлення технічної документації грн. Програма 13000 13000

2 продукту

Кількість внесених даних до ЄДЕССБ од. Перелік 6 6

Кількість виготовлених технічних паспортів од. Перелік 8 8

3 ефективності і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . і  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . j

Середні витрати на внесення даних до ЄДЕССБ од. Звітність 667 J 667

Середні витрати на виготовлення однієї одиниці 
технічної документації

грн. Звітність 1625 1625



4 Я К О С Т І 1

Відсоток внесених даних до ЄДЕССБ % Розрахунок 100 100
'

Відсоток виготовлених технічних паспортів % Розрахунок 100 100

Г олова фонду комунального майна 
Чернігівської міської ради

/ * ' 4У  .
Начальник фінансового унравл: 
Чернігівської місікоі-ради

ФЛ

ПОГОДЖЕНО:

,A q Насько/-.
§ si

Олексій ЄПІНІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


