
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. 0118220 8220   0380 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)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –49900 гривень , у тому числі загального фонду – 49900 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

Законів України « Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 13.05.1999 року №644-XIV зі змінами

 Законів України «Про оборону України» від 06.12.1991 №1932-XII зі змінами

Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» від 14.08.2008 №402 (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 01.10.2010 року №1147 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання  для місцевих бюджетів у галузі" Державне 

управління"

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

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1078-VІІІ від 28.12.2022 року  "Про затвердження Програми сприяння оборонній та мобілізаційній підготовці 

Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки"

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 49 900

0 49 900

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 49 900

0 49 900

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1

грн. 0,00 49 900,00

2

од. 0,00 45,00

3

Ціль державної політики

Фінансування  військово-лікарської експертизи мешканців Фонтанської громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Фінансування  військово-лікарської експертизи мешканців Фонтанської громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Фінансування  військово-лікарської експертизи мешканців Фонтанської громади 49 900

Усього 49 900

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма сприяння оборонній та мобілізаційній підготовці Фонтанської сільської територіальної громади Одеського 

району Одеської області на 2023-2025 роки
49 900

затрат

Усього 49 900

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

Кількість осіб, яким планується провести військово- лікарської Дані реєстру 45,00

Обсяг видатків на фінансування військово- лікарської експертизи 

медичного огляду допризовників, призовників, 

військовозобов'язаних та резервістів які проживають та 

зареєстровані на території громади   

Кошторис 49 900,00

продукту

експертизи медичного огляду допризовників, призовників, 

військовозобов'язаних та резервістів які проживають та 

зареєстровані на території громади 

військовозобовязаних

ефективності



грн. 0,00 1 108,00

4

відс. 0,00 100,00

(підпис)

(підпис)

Середня вартість медичного огляду на одного допризовника, 

призовника, військовозобов'язаного та резервіста які проживають 

та зареєстровані на території громади   

Розрахунок 1 108,00

якості

Відсоток осіб, які пройшли медичний огляд 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 


