
1. 0600000 43944723

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 43944723

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021   0921 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)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI

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

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

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 року №651-ХІV

Наказ міністерства освіти і науки від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі "Освіта"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"  № 1104  від 28.12.2022 року.

Рішення сесії Фонтанської сільської ради "Про затвердження комплексної програми розвитку освіти фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки" від 23 грудня 2021 року  № 569- VIІІ.

 Рішення сесії Фонтанської сільської ради "Про внесення змін та доповнень до комплексної програми розвитку освіти фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки" від 28 грудня 2022 року  

№ 1070- VIІІ.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління освіти Фонтанської сільської ради  Одеського району Одеської області

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19405191 гривень , у тому числі загального фонду – 15505191 гривень та спеціального фонду –

3900000 гривень .

коштів місцевого бюджету )

25.01.2023 р. № 7 / К

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік

Управління освіти Фонтанської сільської ради  Одеського району Одеської області

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

Управління освіти Фонтанської сільської ради  Одеського району Одеської 

області

(найменування головного розпорядника



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 3 900 000 19 405 191

3 900 000 19 405 191

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 3 900 000 19 405 191

3 900 000 19 405 191

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 3 900 000,00 19 405 191,00

од. 0,00 5,00

од. 0,00 112,00

од. 0,00 85,50

од. 0,00 0,00

1 3 6 7

од. 0,00 0,00

од. 0,00 14,50

 у  т. ч.  адміністративного персоналу тарифікація на 01.01.2023 0,00

              спеціалістів тарифікація на 01.01.2023 14,50

у  тому числі педагогічного персоналу тарифікація на 01.01.2023 0,00

2 4 5

кількість класів (за ступенями шкіл) звітність 112,00

Усього штатних одиниць тарифікація на 01.01.2023 85,50

обсяг витрат
рішення сесії № 1104 від 

28.12.2023
15 505 191,00

кількість закладів ( за ступенями шкіл) звітність 5,00

2 4 5

затрат

Усього 15 505 191

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Комплексна програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки 15 505 191

2 3

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти 15 505 191

Усього 15 505 191

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечити надання відповідних послуг деними закладами загальної середьої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

Ціль державної політики

Реалізація державної політики спрямована на створення умов для повноцінного і відповідального здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Мета бюджетної програми



од. 0,00 71,00

од. 1,00 58,00

од. 0,00 28,50

2

од. 0,00 2 588,00

од. 0,00 226,00

од. 0,00 1 117,00

днів 0,00 170,00

од. 4,00 4,00

од. 1,00 1,00

3

грн. 1 507,00 7 098,00

грн. 0,00 2 978,00

грн. 17 250,00 17 250,00

грн. 3 900 000,00 3 900 000,00

4

відс. 100,00 200,00

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області
Ірина АНТОНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.01.2023 р.

Відсоток забезпечення Розрахунок 100,00

Начальник Управління
Валентина ЖУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Середня витрата на один об'єкт кап.  ремонту   3132 Розрахунок 0,00

якості

Середні витрати на харчування  1 дитини Розрахунок 2 978,00

Середня витрата за один предмет довгострокового користування   

3110
розрахунок 0,00

ефективності

Середні витрати на 1 учня Розрахунок 5 591,00

Кількість предметів довгострокового користування   3110 ( 

вогнеупорні двері)
розрахунок 0,00

Кількість об'єктів капітального ремонту    3132 Розрахунок 0,00

у т. ч.  1-4 класів розрахунок 1 117,00

Кількість днів харчування розрахунок 170,00

Кількість учнів розрахунок 2 588,00

з них пільговий контингент ( у т. ч. ВПО) розрахунок 226,00

            чоловіки тарифікація на 01.01.2023 28,50

продукту

              робітників тарифікація на 01.01.2023 71,00

у  т. ч.  жінки тарифікація на 01.01.2023 57,00


