
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ І розпорядчий документ
Департаменту фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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)

Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, об’єднаною територіальною громадою
3. 3718880___________ _________________________  гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії____________________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 312,620 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 312,620 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення міської ради від 26.04.2018 № 45 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 55 
"Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами), рішення міської ради від 26.09.2018 № 25 " Про надання місцевої гарантії”

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання Запорізькою міською радою гарантійних зобов'язань за кредитом КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту " Будівництво пасажирського терміналу та 
обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя"____________________________________________________________________________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
|№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

1 3718881 0490 Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

3718881 0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гаранти 312,620 312,620

1

3718881 0490

Своєчасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за кредитом КП 
"Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту" Будівництво 
пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на 
вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя"

312,620 312,620

Усього 312,62 312,62



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)
Назва

регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№  з/п КПКВК Показники
О диниця

виміру
Д ж ерело інф орм ац ії Значення показника

1 2 3 4 5 6

Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
1 3718881 Своєчасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов’язань за кредитом КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту 

пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя"
" Будівництво

затрат
1 3718881 Обсяг коштів, затверджених у бюджеті міста на виконання гарантійних зобов'язань тис. грн. кошторис 312,620

продукту
1 3718881 Кількість кредитних договорів, за якими виконуються гарантійні зобов’язання од. договір 1

ефективності
1 3718881 середні витрати на надання гарантії за одним кредитним договором тис. грн. розрахункові дані 312,620

ЯКОСТІ

1 3718881 відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань % розрахункові дані 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту (3) Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальни 
й фонд

Разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької міської Я
ради О.А. Вагіс

(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту 
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради в. В. Логвиненко

(ініціали та прізвище)



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

10.10.2018 м. Запоріжжя № 201/1р

Про затвердження паспорту 
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення міської ради від 26.09.2018 №19 «Про внесення 
змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №55 «Про бюджет міста на 
2018 рік» (зі змінами)», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 
№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів»

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік по департаменту 
фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради за КПКВК 
3718880 - «Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною 
громадою міста, об'єднаною територіальною громадою гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» 
(додається).

НАКАЗУЮ:

Заступник директора департаменту 
фінансової та бюджетної політики 
міської ради


