
УКРАЇНА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2020 
рік у новій редакції

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 24.06.2020 № 34 
«Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2019 №49 «Про 
бюджет міста на 2020 рік» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми на 2020 рік по 
департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради за 
КПКВК 3718600 «Обслуговування місцевого боргу», що додається.

Н А К А З

О у', о  У, Л осЬ р  м . Запоріжжя

Директор департаменту 
фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ І розпорядчий документ
департаменту фінансової та оюджетної політики 
Запорізької міської ради від О  ■?,(-) 7і .

№ Л Г /2-
/найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3700000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету!

Департамент ф інансової та бюджетної політики Запорізької м іської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573424
(код за ЄДРПОУ)

3710000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування

МІСЦЕВОГО бЮЛ *Є-'У'і

3718600
(код Програмної 

класифікації видатків 
га кредитування 

місцевого бюджету)

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької м іської ради
(найменування відповідального виконавця)

37573424

8600
ікод Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0170
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Обслуговування місцевого боргу______________
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 213 917 055 гривень, у тому числі загального фонду - 213 917 055 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

(код за ЄДРПОУ)

2310100000
(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення міської ради від 18.12.2019 № 49 "Про бюджет міста на 2020 рік” , рішення міської ради від 
26.04.2018 № 43 ’ Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста", рішення міської ради від 26.06.2019 № 37 " Про покриття дефіциту бюджету міста", рішення міської ради від 25.03 2020 №36 "Про 
здійснення місцевого запозичення у 2020 році'1

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

№ з/п
1

Цілі державної політики
Забезпечення своєчасного та а повному обсязі оплат за кредитними зобов'язаннями бюджету міста

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати зобов'язань з обслуговування боргу за укладеними кредитними договорами

8. Завдання бюджетної програми

Ns з/п Завдання
1 Забезпечення обслуговування боргу



9. Напоями використання бюджет ни« коштів гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6
1 Сплата відсотків та комісії за укладеними кредитними договорами 213 317 055 213 917 055

Усього 213 917 055 213 917 055

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

N° з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№  З/п П оказники О д иниця
..... Н И .М !П У

Д ж ерело  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Сплата відсотків та ком ісії за укладеними кредитними договорами
1 затрат

Витрати на обслуговування боргу тис. грн. кошторис 213 917.055І 213 917,055
2 продукту

Кількість платежів на рік ___од графік платежів 631 63
3 якості

Своєчасне дотримання графіку здійснення платежів % розрахункові дані 100| 100

Директор департаменту фінансової та
бюджетної' політики Запорізької міської Л
Ради О А. Вагіс

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:




