
Інформація про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей 
державної політики у відповідній сфері діяльності по головному розпоряднику 

бюджетних коштів департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької
міської ради за 2019 рік

Відповідно до Положення про департамент фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 25.01.2017 
№52, департамент є самостійним виконавчим органом Запорізької міської ради, є 
підзвітним та підконтрольним їй, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському 
голові.

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 №57 «Про бюджет 
міста на 2019 рік» (зі змінами) департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької 
міської ради визначено головним розпорядником бюджетних коштів за наступними 
бюджетними програмами:

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. Цілі 
державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми - 
забезпечення реалізації основних напрямків бюджетної політики держави та органів 
місцевого самоврядування, загальна організація виконання бюджету міста, координація 
діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Мета бюджетної 
програми -  керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів.

Виконання бюджетної програми за 2019 рік по загальному фонду складає 
15 168,6тис. грн., відсоток виконання програми -  99,9%. Видатки направлені на 
забезпечення діяльності департаменту.

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. 550 558 101

кількість підготовлених проектів нормативно-правових 
актів міської ради та виконавчого комітету міської ради

од. 57 73 128

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

од. 8100 8052 99

кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, 
рейдів, обстежень тощо)

од. 990 895 90

кількість підготовлених розпоряджень на фінансування од. 5100 5055 99
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів од. 15 15 100
кількість підготовлених довідок про зміни до розпису 
бюджету

од. 3001 3013 100

2. КПКВК 3718600 «Обслуговування місцевого боргу».

З метою забезпечення розвитку місцевої інфраструктури, а саме аеропорту, 
оновлення рухомого складу міського громадського транспорту, реконструкцію та 
капітального ремонту автомобільних доріг, тощо до бюджету розвитку міста було 
здійснено запозичення шляхом укладання протягом 2018-2019 років кредитних договорів 
строком на 5 років за відсотковою ставкою, що не перевищує 17,6% та 19,5% річних 
відповідно. Мета бюджетної програми -  забезпечення своєчасної та у повному обсязі 
сплати зобов’язань з обслуговування боргу за укладеними кредитними договорами.

Виконання бюджетної програми за 2019 рік складає 97 359,4 тис. грн., відсоток 
виконання програми 100%.



Сплата відсотків за користування кредитними коштами проводилась відповідно до 
умов договорів своєчасно, заборгованість відсутня.

3. КПКВК 3718881 «надання коштів для забезпечення 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 підтримки проекту «Будівництво пасажирського 
терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» та 
відповідно до пункту 15 статті 17 Бюджетного Кодексу України протягом строку дії 
договору в бюджегі 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 2019 рік кошти у сумі 
24 717,6 тис. грн. (спеціальний фонд). Гарантійні зобов’язання не здійснювались у зв’язку 
з ненастанням гарантійного випадку, оскільки КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» 
своєчасно сплачував свої боргові зобов’язання за кредитними договорами.

4. КПКВК 3719110 «Реверсна дотація» - видатки по передачі до державного бюджету 
з місцевого бюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій 
у 2019 році склали 375 298,4 тис. грн. (загальний фонд), що становить 100% до бюджетних 
призначень.

КПКВК 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету». Надано субвенцію 
обласному бюджету на обслуговування медичного обладнання КУ «Запорізький обласний 
клінічний онкологічний диспансер» ЗОР у сумі 3 000,00 тис. грн. (загальний фонд) , що 
становить 100% бюджетних призначень.

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів». Надано субвенцію у сумі 
5 093,6 тис. грн., в т.ч. загальний фонд 3 689,2 тис. грн., що становить 99% бюджетних 
призначень та спеціальний фонд (бюджет розвитку) 1 404,4 тис. грн., що становить 100% 
бюджетних призначень. Зазначені кошти спрямовано на розвиток матеріально-технічної 
бази, соціальної, інформаційної та організаційної підтримки військових підрозділів, 
правоохоронних органів та органів захисту громадської безпеки, сприяння призову 
громадян м. Запоріжжя на строкову військову службу та утримання обладнаної пересувної 
лабораторії контролю довкілля.

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 13 березня 2019 року о 15-00 в приміщенні департаменту 
фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради за адресою: вул. Сталеварів,
19.

Директор департаменту О.А. Вагіс
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