
1. 1500000 44211502

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 44211502

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517330 7330   0443 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

Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

10.01.2023 р. № 01/2023-ГР

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2023 рік

Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво інших об`єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1000000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1000000 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572), документ 2456-VI, поточна редакція від 01.01.2022 року

Закон України «Про місцеве самоврядування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170), документ 280/97-ВР, поточна редакція від 01.01.2022 року.

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

Положення  наказу Міністерства фінансів «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» від 26.08.2014, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10.08. 2014 року за № 1104/25881.

НАКАЗ 27.07.2011  № 945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх 

місцевих бюджетів

Рiшення сесії Фонтанської сільської ради вiд 24.06.2022 року №500-VIII "Про затвердження Програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської 

територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки"

Рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради № 500 від 24.06.2022 року

Рiшення сесії Фонтанської сільської ради вiд 28.12.2022 року №1104-VIII "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік

Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року № 1081 - VIІІ "Про затвердження   Комплексної Програми життєзабезпечення,модернізації, ремонту,  енергоефективності, 

енергозбереження та благоустрою об’єктівжитлово – комунального господарства  Фонтанськоїсільськоїтериторіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки"



№

з/п

1

№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 950 000 950 000

2 50 000 50 000

1 000 000 1 000 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

грн. 1 000 000,00 1 000 000,00

од. 2,00 2,00

1 3 6 7

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

Ціль державної політики

Забезпечення сталого економічного розвитку соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Фонтанської ОТГ

7. Мета бюджетної програми

Будівництво інших об`єктів комунальної власності

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Будівництво інших об`єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Будівництво інших об`єктів комунальної власності 0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фонтанської сільської територіальної громади 

Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки
0

Комплексна Програма життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та 

благоустрою обєктів житлово-комунанльного господарства 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 для забезпечення заходів з будівництва інших 

об`єктів комунальної власності
рішення сессії 0,00

кількість об'єктів будівництва інших об`єктів комунальної рішення сессії 0,00

2 4 5



2

м.кв. 4 644,00 4 644,00

од. 1,00 1,00

3

грн. 215,33 215,33

грн. 500 000,00 500 000,00

4

відс. 100,00 100,00

відс. 100,00 100,00

(підпис)

(підпис)

власності

продукту

Площа  об'єктів будівництва інших об`єктів комунальної власності розрахунок 0,00

кількість  об'єктів будівництва інших об`єктів комунальної 

власності
розрахунок 0,00

ефективності

Середні витрати на 1 м.кв об'єкт будівництва інших об`єктів 

комунальної власності
розрахунок 0,00

Середні витрати на один об'єкт будівництва інших об`єктів 

комунальної власності
розрахунок 0,00

якості

динаміка будівництва інших об`єктів комунальної власності розрахунок 0,00

динаміка середніх витрат на  олне будівництво інших об`єктів 

комунальної власності
розрахунок 0,00

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.01.2023 р.

М.П.

Спеціаліст І категорії
Олег ЛАВРЕНКО

(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


