
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. 0118330 8330   0540 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)

№

з/п

1

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)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –39000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 39000 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 охорону навколишнього природного середовища» № 1264-XII від 25.06.1991 зі змінами

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» 

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" 

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1075-VІІІ від 28.12.2022 року  "Про затвердження Програми   охорони навколишнього природного середовища 

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

Ціль державної політики

Забезпечення екологічної безпеки і озеленення території Фонтанської громади

7. Мета бюджетної програми



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 39 000 39 000

39 000 39 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 39 000 39 000

39 000 39 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 39 000,00 39 000,00

2

од. 33,00 33,00

3

грн. 1 182,00 1 182,00

4

відс. 100,00 100,00

(підпис)

(підпис)

Забезпечити охорону довкілля та раціональне природокористування на території Фонтанської громади

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення екологічної безпеки і озеленення території Фонтанської громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення екологічної безпеки і озеленення території Фонтанської громади 0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма охорони навколишнього природного середовища Фонтанської сільської територіальної громади Одеського 

району Одеської області на 2023-2025 роки
0

Усього 0

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

Обсяг видатків на придбання багаторічних зелених насаджень Кошторис 0,00

продукту

Середні витрати на закупівлю однієї одиниці зеленого насадження Розрахунок 0,00

Кількість одиниць багаторіних зелених насаджень Розрахунок 0,00

ефективності

якості

Відсоток забезпеченості виконання програми Розрахунок 0,00

(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 


