
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ/розпорядчий документ
Фінансове управління Чернігівської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

/У. РЖ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7500000 
(КПКВК МБ)

2. 7510000 
(КПКВК МБ)

3. 7519010 
(КПКВК МБ)

Фінансове управління Чернігівської міської ради 
(найменування головного розпорядника)

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 

0170 Обслуговування боргу
(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  346,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду 346,400 тис. гривень та 
спеціального фонду -  0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України 
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/УІІ-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/7-21). 
Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2017 рік, затверджена рішенням міської ради від 30.11.2016 №13ЛЧІ-22

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасного і повного виконання Чернігівською міською радою зобов’язань за місцевим боргом.
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7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п к п к вк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання
(тис, грн)

№
з/п

КПКВК КФКВК 2
Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1

1 7519010 0170 Сплата відсотків за користування кредитними коштами 318,800 318,800
Завдання 2

2 7519010 0170 Оплата послуг та комісій банка за обслуговування кредитного 
договору 27,600 27,600

Усього 346,400 346,400
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис, грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК загальний
фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5
Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 
2017 рік 7519010 346,400 346,400

Усього 346,400 346,400
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№
з/п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення
показника

1 2 3 4 5 6

7519010
Завдання1.
Сплата відсотків за користування кредитними 
коштами

1 затрат
Обсяг видатків на сплату відсотків тис. грн Кредитні договори 318,800



з
2 продукту

Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків ПІТ. Кредитні договори 5
3 еф ективності

Фактична кількість проведених проплат по сплаті 
відсотків

ПІТ. Розрахунок 5

4 якості
Відсоток своєчасної сплати відсотків % Розрахунок 100

7519010
Завдання 2.
Оплата послуг та комісій банка за обслуговування 
кредитного договору

1 затрат
Обсяг видатків на оплату послуг та комісій банка тис. грн Розрахунок 27,600

2 продукту
Кількість запланованих проплат за послуги та комісії 
банка ПІТ. Розрахунок 14

3 еф ективності
Фактична кількість проведених проплат за послуги та 
комісії банка

ПІТ. Розрахунок 14

4 якості
Відсоток своєчасної оплата послуг та комісій банка за 
обслуговування кредитного договору % Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Ко
д Найменування джерел 

надходжень кпквк

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до 
кінця реалізації 

інвестиційного проекту 3
Пояснення, що 
характеризуют 

ь джерела 
фінансуваннязагаль

-ний
фонд

спеціаль
ний фонд разом

загаль
-ний
фонд

спеціаль
ний
фонд

разом
загаль
-ний
фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 із

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Начальник фінансового управління 
Чернігівської міської ради О.Ю.Лисенко

(ініціали та прізвище)


