Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
"{у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1.

3700000

3710000

37573424

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(код за ЄДРПОУ)

{найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування

37573424

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
{найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування

(код за ЄДРПОУ)

• **П Н&ЯПГП Р.іл п и г а -п Л

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що
отримали кредити під місцеві гарантії_______________________________________

0490

3718881
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

{код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджет/)

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

№ з/п
1

Модернізація та розвиток об'єктів інфраструктури міста

5. 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"____________________________________________________
6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п
1

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 зул. Блакитна.4 у Шевченківському районі м Запоріжжя”

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
________________________________________________________________________________ гривень
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено паспорті бюджетної програми
Напрями використання бюджетних
№ з/п
спеціальний
загальний
спеціальний
загальний
усього
усього
коштів *
фонд
Фонд
Фонд
фонд
5
т
з
4
6
8
1
2

1

Сплата платежів, пов'язаних з виконанням
гарантійних зобов’язань у разі
невиконання КП « Міжнародний аеропорт
Запоріжжя» своїх боргових зобов язань

51 980 219.00

51 980 219,00

загальний
Фонд
9

Відхилення
спеціальний
фонд
10

-51 980 219,00

усього
11

-51 980 219,00

51 980 219,00 51 980 219,00
-51 980 219,00
-51 930 219,00
Усього
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті
бюджетної програми
Напрям І Гарантійні зобов'язання не здійснювались у зв’язкку з ненанстанням гарантійного випадку, оскільки КП Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" сплачує свої боргові зобов'язання за
кредитними договорами

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N9 З/'П

Затверджено у паспорті бюджетної
програми
загальний спеціальний
усього
Фонд
.... ...Фонд
5
4
3

Найменування місцевої/регіональної програми

1

2

Касові видатки (надані кредити)
загальний
фонд
6

спеціальний
фонд
7

усього
8

Відхилення
загальний спеціальний
фонд
Фонд
9
10

усього
11

Усього
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники

№ з/п

1

2

Одниїдя
Джерело інформації
виміру
4

3

Затверджено у паспорті бюджетної
програми
загальний
Фонд
5

спеціальний
фонд
6

усього
7

Фактичні рез>/ЛЬТЗТИЗН! пок азники, досягнуті
за рахуно касових вид.їтків (наданих
к редитів з бюд >КЄТї)
загальний спеціальний
усього
Фонд
фонд
8
9
10

Відхилення
загальний
Фонд
11

спеціальний
Фонд
12

усього
13

1 Сплата платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань у разі невиконання КП « Міжнародний аеропорт Запоріжжя» своїх боргових зобов’язань
затрат
ТИС Г

PH
кошторис
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
1 Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань

51 980,219

51 980.219

-51 980,219

Га р а н т ій н і зо б о в 'я з а н н я не зд ій сн ю ва л и сь у зв'я зку з н е н а ст анни м г а р а н т ій н о го випадку, о скіл ьки К П "М іж н а ро дн и й аер о п о рт З а п о р іж ж я " с п л а ч у є с в о ї б р го в і з о о в я з а н н я за кре д и т н и м и дого вор а м и

продукту
Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні
зобов'язання
1 і Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань
Аналіз стану виконання результативних показників

ОД.
| ВІДС.

договір

| розрахункові дані

100|

100

100

100

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми носить актуальний характер. З метою забезпечення виконання гарантійних зобоеязань, наданих відповідно до договору гарантії, відшкодування та підтримки проекту
"Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" та відповідно до п. 15 статті 17 Бюджетного Кодексу України протягом строку дії договору в
бюджеті міста щорічно мають резервуватися кошти на випадок неспроможності підприємства виконати свої боргові зобов"язання.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької міської ради

6.5. Логвиненко
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності ■
головний бухгалтер

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. В. Шевченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

-51 980,219

