
 усьогоспеціальни
й фондусього

3 4

1 2
1 Забезпечення обслуговування місцевого боргу міста Кропивницького

  гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

8 9 10 11

0

3

загальний 
фондусьогоспеціаль

ний 
21

Найменування місцевої/регіональної програми

-686

4

5

0 100,838 -686

-686-6860 101,524 100,838 0

100,838

Програма управління місцевим боргом бюджету міста 
Кропивницького на 2019 рік 101,524 100,838

загальний 
фонд

0

8 9 10

загальний 
фонд

  гривень

усього

Відхилення

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)
Обслуговування місцевого боргу

(найменування відповідального виконавця)

0170
(найменування бюджетної програми)

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

7

Завдання

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

економія при проведенні видатків по обслуговуванню боргових зобов' язань у сумі 414 грн та оплаті послуг на поштові відправлення у сумі 272 грн
-686 0 -686

0 100,838 -686 0 -686Усього 101,524 0 101,524

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

765

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

усього

101,524

0

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фондусього

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

6

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

ЗВІТ

1. 3700000
(код)

2. 3710000

101,524 100,838

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

(код)

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2
Сплата зобов'язань з обслуговування боргу та сплата послуг, пов'язаних з 

управлінням місцевим боргом

1 Забезпечення виконання зобов'язань за місцевим боргом міста Кропивницького

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 2

3. 3718600

№ з/п

1

(код)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення своєчасної та у повному обсязі сплати зобовязань з обслуговування боргу за укладеним кредитним договором між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та 
Міською радою міста Кропицницького

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

УСЬОГО 101,524 0 101,524 100,838 0 100,838



2

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

1 3 4 5 6 7

(ініціали та прізвище)

8

(підпис)
Начальник фінансового управління Л.Т.Бочкова

          Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 3718600 "Обслуговування місцевого боргу", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - своєчасна та у повному обсязі сплата зобовязань з 
обслуговування боргу за укладеним кредитним договором між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Міською радою міста Кропицницького. Программа залишається актуальною 
для подальшої реалізації.

2

(ініціали та прізвище)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Л.П.Шило

(підпис)

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

усьогозагальний 
фонд

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

11 12 13

усього

0

загальний 
фонд

спеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фонд усьогоспеціальний 
фонд

Затрат
109

187.6

2
сума на обслуговування боргу за 

зобов`язаннями грн.
розрахунок до 

кошторису 101524 0 101524 100838 0

1519.4 1707.0 0 1707.0 187.6 0.001

обсяг загального фонду міського 
бюджету(без урахування ревесної 

дотації та субвенції, крім субвенцій 
передбачених пунктами 6-8 частини 

першої ст.9 БКУ)

млн.грн.

розпис міського 
бюджету

1519.4 0

Обсяг бюджету міста зріс протягом року за рахунок внесення змін

-686

3 сума непогашеної позики тис.грн. план виплат 3524.7 0

Сума на обслуговування боргових зобов'язань визначалась відповідно до наданих кредитною установою рахунків 

-660.93524.7 2863.8 0 2863.8 -660.9 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

 

100838 -686 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 

Сума непогашеної позики зменшилась протягом року  на 660,9 тис. грн за рахунок її повернення за графіком виплат

1 сума виплат на обслуговування боргу грн. графік виплат 101524 0 -686101524 100838 0 100838 -686 0

0 Продукту

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Видатки на обслуговування боргових зобов'язань здіснювались відповідно до наданих кредитною установою рахунків 

1
витрати на погашення позики до 
обсягу загального фонду бюджету відсоток розрахунок 0.01 0

0 Ефективності

1 відсоток вчасно сплаченої суми 
відсотків за користування позикою

відсоток розрахунок 100 0

0

0 Якості

0.01 0.01 0 0.01 0 0

0100 100 0 100 0 0


