
Інформація по головному розпоряднику Департамент фінансової та бюджетної 
політики Запорізької міської ради про виконання бюджетних програм за 2018 рік:

1. КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів».

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради реалізує 
повноваження виконавчих органів міської ради в галузі бюджету та фінансів, координує 
діяльність всіх учасників бюджетного процесу. Мета бюджетної програми -  керівництво і 
управління у сфері бюджету та фінансів.

Завдання програми:
-  здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів;
-  підтримка муніципального кредитного рейтингу;
-  придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
Виконання бюджетної програми за 2018 рік складає 11798,2 тис.грн., у т.ч.

загальний фонд -  11787 тис.грн., спеціальний фонд -  10,2 тис.грн., відсоток виконання 
програми -  100%.

Основні показники бюджетної програми виконані наступним чином:
Показники Од.

виміру
Затверджено Виконано %

виконання
кількість розпорядників та одержувачів бюджетних 
коштів, об'єднаних у єдиній системі бюджетного 
процесу

од. 375 526 140

кількість підготовлених проектів нормативно-правових 
актів міської ради та виконавчого комітету міської ради од. 68 62 91

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, 
доручень, запитів на інформацію

од. 8000 8695 109

кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, 
рейдів, обстежень тощо) од. 1020 978 96

кількість підготовлених розпоряджень на фінансування од. 5218 5210 100
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів од. 10 18 180
кількість підготовлених довідок про зміни до розпису 
бюджету

од. 2615 2915 111

кількість отриманих оновлень кредитного рейтингу м. 
Запоріжжя та інвестиційної привабливості міста

од. 2 2 100

кількість одиниць придбаного обладнання од. 1 1 100

2. КПКВК 3718600 «Обслуговування місцевого боргу».

З метою розвитку місцевої інфраструктури до бюджету розвитку було здійснено 
запозичення шляхом укладання кредитних договорів строком на 5 років за відсотковою 
ставкою, що не перевищує 17,6% річних. Мета бюджетної програми -  забезпечення 
своєчасної та у повному обсязі сплати зобов’язань з обслуговування боргу за укладеними 
кредитними договорами.

Виконання бюджетної програми за 2018 рік складає 170999,9 тис.грн., відсоток 
виконання програми 100%.

3. 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».

З метою забезпечення виконання гарантійних зобов’язань, наданих відповідно до 
договору гарантії, відшкодування та підтримка проекту «Будівництво пасажирського 
терміналу та обслуговуючих споруд КГІ «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» та 
відповідно до пункту 15 статті 17 Бюджетного Кодексу України протягом строку дії 
договору в бюджеті міста щорічно мають резервуватися кошти в сумі не менше 50 % від



очікуваних платежів за кредитним договором на випадок неспроможності підприємства 
виконати свої боргові зобов’язання.

Заплановані по даній бюджетній програмі на 2018 рік кошти у сумі 312,6 тис.грн. 
Гарантійні зобов’язання не здійснювались у зв’язку з укладанням договору гарантії 
28.12.2018 року та ненастанням гарантійного випадку.

Детальна інформація щодо виконання вищенаведених бюджетних програм 
розміщена на офіційному сайті департаменту http://gorfin.zp.ua.

Публічне представлення звіту про використання бюджетних коштів за бюджетними 
програмами відбудеться 15 березня 2019 року о 15-00 в приміщенні департаменту 
фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради за адресою: вул. Сталеварів, 
19.

http://gorfin.zp.ua

