
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

2.

(Код)

3710000

(найменування головного розпорядника) 

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

3.

(Код)

3718600

(найменування відповідального виконавця)

0170 Обслуговування місцевого боргу
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення своєчасного та в повному обсязі оплат за кредитними зобов’язаннями бюджету міста

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення обслуговування боргу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
^Г£И ВЄ Н Ь ^

№ з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів *

Затверджено паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний

: ч . .

спеціальний усього загальний 
; _

спеціальний 
: .■

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Сплата відсотків та комісії за укладеними 
кредитними договорами

97 360 000,00 97 360 000,00 97 359 419,36 97 359 419,36 -580,64 -580,64

Усього 97 360 000,00 97 360 000,00 97 359 419,36 97 359 419,36 -580,64 -580,64
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

бюджетної п р о там и
Завдання 1: Вибірка кредитних коштів від банківських установ розпочата пізніше ніж заплановано, що призвело до перенесення строків сплати за кредитами і як наслідок витрати на 
обслуговування боргу зменшились.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
(гривень)

N9 з/п Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

усього загальний
Фонд

спеціальний 
і ::

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники Одниця Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих тедитів з бю джеті
Відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
;

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 Сплата відсотків та комісії за укладеними кредитними договорами

затрат

1 Витрати на обслуговування боргу
тис.
грн. кошторис 97 360,000 97 360,000 97 359,419 97 359,419 -0,581 -0,581

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Вибірка кредитних коштів від банківських установ розпочато пізніше ніж заплановано, що призвело до перенесення строків сплати за кредитами і як наслідок витрати на обслуговування боргу зменшились
продукту_____________________________________

1 [Кількість платежів на рік |од |графік платежів | 30| | 30| 30| | 30| | |
якості___________ _ _ _______________

11Своєчасне дотримання графіку здійснення платежів |% [розрахункові дані | 100| | 100| 100| | 100| | |
Аналіз стану виконання результативних показників_______________________________________________________
Сплата відсотків за користування кредитними коштами проводилась відповідно до умов укладених догворів своєчасно, заборгованість відсутня._____________________________________________________________

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачене бюджетною програмою 3718600 "Обслуговування місцевого боргу" виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме своєчасне та в повному обсязі сплата 
зобовязань з обслуговування боргу за укладеними кредитними договорами. Програма залишається актуальною для подальшої реалізаці, в зв'язку з наявністю боргових зобов'язань перед 
установами банків на кінець звітного періоду.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної’ програми

Заступник директора департаменту фінансової та 
бюджетної політики Запорізької міської ради  ‘ /  $   В. В. Логвиненко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - 
головний бухгалтер     О. В. Шевченко

(ініціали та прізвище)


