
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. 0113242 3242   1090 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)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –11477000 гривень , у тому числі загального фонду – 11477000 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

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 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  

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



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 11 477 000

0 11 477 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 11 477 000

0 11 477 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

осіб 0,00 24 312,00

осіб 0,00 13 629,00

Ціль державної політики

Забезпечення соціального захисту жителів Фонтанської сільської територіальної громади, матеріальної підтримки громадян  в умовах воєнного стану, придбання продуктів харчувння 

з метою формування продуктових наборів для захисників та мешканців Фонтанської сільської територіальної громади в умовах воєнного стану

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту жителів Фонтанської сільської територіальної громади, матеріальної підтримки громадян  в умовах воєнного стану, придбання продуктів харчувння з метою 

формування продуктових наборів для захисників та мешканців Фонтанської сільської територіальної громади в умовах воєнного стану

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення соціального захисту жителів Фонтанської сільської територіальної громади, матеріальної підтримки громадян  в умовах воєнного стану, придбання продуктів харчувння 

з метою формування продуктових наборів для захисників та мешканців Фонтанської сільської територіальної громади в умовах воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Створення умов для подолання бідності, створення ефективної системи соціального захисту населення, 

посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки, матеріальної підтримки громадян  в умовах 

воєнного станупридбання продуктів харчувння з метою формування продуктових наборів для захисників та 

мешканців Фонтанської сільської територіальної громади в умовах воєнного стану

11 477 000

Усього 11 477 000

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"  
11 477 000

Усього 11 477 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

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

громади Фонтанської с/р
24 312,00

2 4 5

затрат

жінок
Реєстр територіальної 

громади Фонтанської с/р
13 629,00



осіб 0,00 10 683,00

грн. 0,00 11 477 000,00

грн. 0,00 192 000,00

грн. 0,00 204 000,00

грн. 0,00 10 000,00

грн. 0,00 62 000,00

грн. 0,00 1 000 000,00

грн. 0,00 700 000,00

грн. 0,00 200 000,00

грн. 0,00 370 000,00

грн. 0,00 29 000,00

грн. 0,00 200 000,00

грн. 0,00 120 000,00

грн. 0,00 200 000,00

грн. 0,00 500 000,00

грн. 0,00 3 700 000,00

грн. 0,00 50 000,00

грн. 0,00 420 000,00

грн. 0,00 3 000 000,00

грн. 0,00 500,00

грн. 0,00 20 000,00

2

осіб 0,00 96,00

осіб 0,00 51,00

чоловіків
Реєстр територіальної 

громади Фонтанської с/р
10 683,00

Обсяг видатків на матеріальну допомогу мешканцям Фонтанської 

громади, всього в т.ч.:
Кошторис 11 477 000,00

Матеріальна підтримка учасникам бойових дій в Афганістані та на 

території інших держав 
Кошторис програми 192 000,00

Матеріальна підтримка ліквідаторам аварії на ЧАЕС, удовам, 

вдівцям ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Кошторис програми 204 000,00

Матеріальна підтримка ветеранам Другої світової війни Кошторис програми 10 000,00

Матеріальна підтримка  учасникам бойових дій у Другій світовій 

війні, жертвам нацистських переслідувань
Кошторис програми 62 000,00

Матеріальна підтримка багатодітним сім’ям; малозабезпеченим 

сім’ям з дітьми і т.д.
Кошторис програми 1 000 000,00

Матеріальна підтримка особам, які мають статус «Дитина війни» 	 Кошторис програми 700 000,00

Матеріальна підтримка «ювілярам» Кошторис програми 200 000,00

Матеріальна підтримка учасників бойових дій в АТО та ООС, 

Захисникам та захисницям за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України

Кошторис програми 370 000,00

Матеріальна підтримка удовам, вдівцям учасників бойових дій АТО 

та ООС, захисників та захисниць за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України

Кошторис програми 29 000,00

Матеріальна підтримка дітей віком до 18 років, загиблих 

(пропавших безвісті)  учасників бойових дій АТО та ООС 

захисників та захисниць України, від агресії Російської Федерації.

Кошторис програми 200 000,00

Матеріальна підтримка осіб з інвалідністю Кошторис програми 120 000,00

Матеріальна  підтримка сімей при народженні дитини. Кошторис програми 200 000,00

Матеріальна підтримка мешканців Фонтанської ТГ, які  мають 

онкологічне захворювання
Кошторис програми 500 000,00

Матеріальна підтримка осіб, які  потребують допомоги на лікування	 Кошторис програми 3 700 000,00

Матеріальна підтримка по досягненню 18 річного віку дітей - 

сирот, дітей позбавленим батьківського піклування
Кошторис програми 50 000,00

Матеріальна підтримка мешканців громади, які знаходяться в 

складних життєвих обставинах
Кошторис програми 420 000,00

Матеріальна підтримка особ, які отримали руйнування житла 

(майна) або його пошкодження під час пожежі, стихійного лиха., в 

результаті агресії рф та інших надзвичайних випадках

Кошторис програми 3 000 000,00

продукту

Фінансування непередбачуваних витрат Кошторис програми 500 000,00

Матеріальна допомога на поховання померлої особи з числа осіб, 

які не досягли пенсійного віку
Кошторис програми 20 000,00

Учасники бойових дій в Афганістані та на території інших держав Кошторис програми 96,00

Ліквідатори аварії на ЧАЕС, удови, вдівці ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС	 
Кошторис програми 51,00



осіб 0,00 2,00

осіб 0,00 31,00

осіб 0,00 1 000,00

осіб 0,00 700,00

осіб 0,00 80,00

осіб 0,00 370,00

осіб 0,00 19,00

осіб 0,00 200,00

осіб 0,00 60,00

осіб 0,00 100,00

осіб 0,00 50,00

осіб 0,00 370,00

осіб 0,00 5,00

осіб 0,00 30,00

осіб 0,00 120,00

осіб 0,00 10,00

осіб 0,00 6,00

3

грн. 0,00 2 000,00

грн. 0,00 4 000,00

грн. 0,00 5 000,00

грн. 0,00 2 000,00

грн. 0,00 1 000,00

грн. 0,00 1 000,00

грн. 0,00 2 500,00

грн. 0,00 1 000,00

Ветерани Другої світової війни Кошторис програми 2,00

Учасникам бойових дій у Другій світовій війні, жертви нацистських 

переслідувань
Кошторис програми 31,00

Багатодітні сім’ї; малозабезпечені сім’ї з дітьми і т.д. Кошторис програми 1 000,00

Особи, які мають статус «Дитина війни» 	 Кошторис програми 700,00

Особам «ювілярам» Кошторис програми 80,00

Учасники бойових дій в АТО та ООС, Захисникам та захисницям за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України
Кошторис програми 370,00

Удови, вдівці учасників бойових дій  в АТО та ООС,захисників та 

захисниць за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність 

України  

Кошторис програми 19,00

Діти, віком до 18 років,  загиблих (пропавших безвісті)  учасників 

бойових дій АТО та ООС захисників та захисниць України, від 

агресії Російської Федерації.

Кошторис програми 200,00

Особи з інвалідністю Кошторис програми 60,00

Сім'ї в яких народилися діти. Кошторис програми 100,00

Мешканці Фонтанської ТГ, які  мають онкологічне захворювання Кошторис програми 50,00

Особи, які  потребують допомоги на лікування	 Кошторис програми 370,00

Діти - сироти, діти позбавлені батьківського піклування,по 

досягненню 18 річного віку
Кошторис програми 5,00

Мешканці громади, які знаходяться в складних життєвих 

обставинах
Кошторис програми 30,00

Особи, які отримали руйнування житла (майна) або його 

пошкодження під час пожежі, стихійного лиха., в результаті агресії 

рф та інших надзвичайних випадках

Кошторис програми 120,00

Кількість осіб, які отримають підтримку з непередбачуваних витрат Кошторис програми 10,00

Особи,що отримуватимуть підтримку на поховання померлої особи 

з числа осіб, які не досягли пенсійного віку
Кошторис програми 6,00

ефективності

Середні витрати на матеріальну підтримку учасників бойових дій в 

Афганістані та на території інших держав 
Розрахунок 2 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС, удов, вдівців ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Розрахунок 4 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку багатодітним сім’ям; 

малозабезпеченим сім’ям з дітьми і т.д.
Розрахунок 1 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку ветеранам Другої 

світової війни 
Розрахунок 5 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку  учасникам бойових дій 

у Другій світовій війні, жертвам нацистських переслідувань
Розрахунок 2 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку особам, які мають статус 

«Дитина війни» 	 
Розрахунок 1 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку «ювілярам» Розрахунок 2 500,00

Середні витрати на матеріальну підтримку учасників бойових дій в 

АТО та ООС, Захисникам та захисницям за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України

Розрахунок 1 000,00



грн. 0,00 1 500,00

грн. 0,00 1 000,00

грн. 0,00 2 000,00

грн. 0,00 2 000,00

грн. 0,00 10 000,00

грн. 0,00 10 000,00

грн. 0,00 10 000,00

грн. 0,00 8 000,00

грн. 0,00 25 000,00

грн. 0,00 50 000,00

грн. 0,00 3 000,00

4

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

Середні витрати на матеріальну підтримку удовам, вдівцям 

учасників бойових дій АТО та ООС, захисників та захисниць за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

Розрахунок 1 500,00

Середні витрати на матеріальну підтримку дітей віком до 18 років, 

загиблих (пропавших безвісті)  учасників бойових дій АТО та ООС 

захисників та захисниць України, від агресії Російської Федерації.

Розрахунок 1 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку осіб з інвалідністю Розрахунок 2 000,00

Середні витрати на матеріальну  підтримку сімей при народженні 

дитини.
Розрахунок 2 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку мешканців Фонтанської 

ТГ, які  мають онкологічне захворювання
Розрахунок 10 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку осіб, які  потребують 

допомоги на лікування	
Розрахунок 10 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку по досягненню 18 

річного віку дітей - сирот, дітей позбавленим батьківського 

піклування

Розрахунок 10 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку мешканців громади, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах
Розрахунок 8 000,00

Середні витрати на матеріальну підтримку осіб, які отримали 

руйнування житла (майна) або його пошкодження під час пожежі, 

стихійного лиха., в результаті агресії рф та інших надзвичайних 

випадках

Розрахунок 25 000,00

Середні витрати на непередбачувані витрати Розрахунок 50 000,00

Середні витрати на матеріальну допомогу на поховання померлої 

особи з числа осіб, які не досягли пенсійного віку
Розрахунок 3 000,00

якості

Відсоток забезпеченості учасників бойових дій в Афганістані та на 

території інших держав 
Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості ліквідаторів аварії на ЧАЕС, удов, вдівців 

ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості ветеранів Другої світової війни Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості особ, які мають статус «Дитина війни» 	 Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості  учасників бойових дій у Другій світовій 

війні, жертвам нацистських переслідувань
Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості багатодітних сімей; малозабезпечених 

сімей з дітьми і т.д.
Розрахунок 100,00

Відсотоу забезпеченості осіб «ювілярів» Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості учасників бойових дій в АТО та ООС, 

Захисникам та захисницям за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України

Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості удов, вдівців учасників бойових дій АТО 

та ООС, захисників та захисниць за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України

Розрахунок 100,00



відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

відс. 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

Відсоток забезпеченості дітей віком до 18 років, загиблих 

(пропавших безвісті)  учасників бойових дій АТО та ООС 

захисників та захисниць України, від агресії Російської Федерації.

Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості осіб з інвалідністю Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості сімей в яких народилися діти. Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості мешканці Фонтанської ТГ, які  мають 

онкологічне захворювання
Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості осіб, які  потребують допомоги на 

лікування	
Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості Дітей - сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування,по досягненню 18 річного віку
Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості мешканців громади, які знаходяться в 

складних життєвих обставинах
Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості осіб, які отримали руйнування житла 

(майна) або його пошкодження під час пожежі, стихійного лиха., в 

результаті агресії рф та інших надзвичайних випадках

Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості осіб, які отримуватимутьпідтримку з 

непередбачувані витрати
Розрахунок 100,00

Відсоток забезпеченості осіб, що отримуватимуть допомогу на 

поховання померлої особи з числа осіб, які не досягли пенсійного 

віку

Розрахунок 100,00

Сільський голова
Наталія КРУПИЦЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Начальник управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області
Ірина АНТОНЮК 

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.02.2023 р.


