
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. 0613230 3230   1070 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 16.01.2020 року № 463-IX

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 затвердження Програми соціального захисту та підтримки внутришньо  переміщених  та/або евакуйованих осіб на території Фонтанської  

сільської

териториальної громади Одеського району Одеської області на 2023- 2025 роки."  № 1082-VIII  від 28.12.2022р.

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

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)

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним

та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –100000 гривень , у тому числі загального фонду – 100000 гривень та спеціального фонду – 0 

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 0 100 000

0 100 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 100 000

0 100 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 0,00 100 000,00

2

од. 0,00 50,00

3

1 3 6 7

грн. 0,00 2 000,00

відс. 0,00 100,00Відсотки виконання розрахунок 100,00

2 4 5

Середня витрата на продукти харчування на одну особу розрахунок 2 000,00

Кількість вимушено переміщених осіб розрахунок 50,00

ефективності

Обсяг видатків рішення сесії 100 000,00

продукту

2 4 5

затрат

Усього 100 000

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

Програма соціального захисту  та підтримки внутришньо переміщеним та/або евакуйованим  особам у зв'язку із 

введенням воєнного стану на території Фонтанської сільської територіальної громади на 2023-2025роки
100 000

2 3

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із 

введенням воєнного стану
100 000

Усього 100 000

Сприяння подальшій інтеграції внутришньо переміщених та / або евакуйованих осіб через усунення перешкод у реалізації їх прав та основоположних свобод, забезпечення повного доступу до 

адміністративних, соціальних,культурних та інших послуг, 

а також створення умов для розвитку потенціалу та посилення спроможності внутришньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Організація харчування ВПО, які перемістились до Фонтанської територіальної громади та розміщені в соціальних гуртожитках.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

Ціль державної політики

Підтримка внутришньо переміщених та/або евакуйованих осіб шляхом координації їх дій для вирішення виникаючих проблем

7. Мета бюджетної програми



(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.

Начальник Управління
Валентина ЖУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


