
1. 0100000 04379746

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 04379746

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113160 3160   1010 1558800000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області 

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

07.02.2023 р. № 11-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області 

(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і

потребують сторонньої допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –392400 гривень , у тому числі загального фонду – 392400 гривень та спеціального фонду – 0 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні"  від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами

Закону України «Про соціальні послуги» від 17.0.12019 року № 2671-VІІІ зі змінами

Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі»

Наказ Міністерства соціальної політики України №688 від 14.05.2018 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 

бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу  складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ МФУ від 17.07.2015 року №648" Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" 

Наказ МФУ від 06.06.2012 року №687 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів" 

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1069-VІІІ від 28.12.2022 року  "Про затвердження комплексної програми соціального захисту населення  



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 392 400

0 392 400

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 392 400

0 392 400

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0,00 392 400,00

осіб 0,00 24 312,00

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023 рік"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одесько області  №1104-VІІІ від 28.12.2022 року "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

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

Ціль державної політики

соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

забезпечити громадян, які не можуть самі себе обслуговувати та вирішувати всі життєво необхідні питання, соціальними послугами з догляду, що в свою чергу забезпечить відповідну 

соціальну підтримку та соціальний захист осіб, які потребують стороннього догляду.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Надання соціальних гарантій фіз. особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 392 400

Усього 392 400

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

"Комплексна програма соціального захисту населення  Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області на 2023 рік"
392 400

Усього 392 400

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Обсяг витрат компенсації фіз.особам, що надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі
Кошторис 392 400,00

2 4 5

затрат

Кількість мешканок та мешканців громади всього, в т.ч.:
Реєстр територіальної 

громади Фонтанської с/р
24 312,00



осіб 0,00 13 629,00

осіб 0,00 10 683,00

осіб 0,00 20,00

2

осіб 0,00 20,00

3

грн. 0,00 19 620,00

4

відс. 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

жінок
Реєстр територіальної 

громади Фонтанської с/р
13 629,00

чоловіків
Реєстр територіальної 

громади Фонтанської с/р
10 683,00

Кількість фіз.осіб, що можуть надавати соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі
Реєстр заяв фізичних осіб		 20,00

продукту

Чисельність фіз.осіб, що надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі

Реєстр осіб, яким 

призначено виплату
20,00

ефективності

Витрати на 1 фіз.особу, що надає соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі
Розрахунок 19 620,00

якості

Відсоток відшкодування витрат фіз.особам Розрахунок 100,00

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.02.2023 р.

М.П.

Сільський голова
Наталія КРУПИЦЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Начальник управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області
Ірина АНТОНЮК 


