
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3700000______________ Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради_______________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710000______________ Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради_______________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 .  3718600_______  ______0170_______  Обслуговування місцевого боргу________________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 400 000,00 17 400 000,00 17 099 920,35 17 099 920,35 -300 079,65 -300 079,65

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(фн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
Затверджено паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний
Фонд

спеціальний
фонд усього

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1,00 Забезпечення обслуговування боргу 17 400 000,00 17 400 000,00 17 099 920,35 17 099 920,35 -300 079,65 -300 079,65

Усього 17 400 000,00 17 400 000,00 17 099 920,35 17 099 920,35 -300 079,65 -300 079,65
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: У зв'язку з невикорисанням в повному обсязі кредитного ліміту витрати на обслуговування боргу зменшились

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

ііМ.

Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний

Ц .  І»

спеціальний
Фонд

усього загальний
Фонд

спеціальний 

...... ь к .  -
усього загальний

Фонд
спеціальний

Ф ! 'НД
усього

1 2 3 4 5 є 7 8 9 10
Усього
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники Одниця
виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих те д и т ів )
Відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Забезпечення обслуговування боргу



"и

1 Витрати на обслуговування боргу
тис.
грн. кошторис

17 400 17 400 17 100 17 100 300 -300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
У зв'язку з невикорисанням в повному обсязі кредитного піміту витрати на обслуговування боргу зменшились
продукту

1 графі І11 Кількість платежів на рік І од. і к платежів 13 Ж Ж Ж
ЯКОСТІ_______________________________________________________

11 Своєчасне дотримання графіку здійснення платежів |% [розрахункові дані ~їооГ 100| ЖЕ 1001
Аналіз стану виконання результативних показників

Заступник директора департаменту фінансової та 
бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)
В. В. Логвиненко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - 
головний бухгалтер

000000467 Виконання бюджетної програми за показниками 000000467 від 17.01.2019 14:32:54

О. В. Шевченко
(ініціали та прізвище)


