
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209) 

 

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1.  3700000 
(код) 

   Департамент фінансової політики Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника) 

2.  3710000 
(код) 

   Департамент фінансової політики Черкаської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця) 

3.  3718600  
(код) 

 001700 
(КФКВК) 

 Обслуговування місцевого боргу  
(найменування бюджетної програми) 

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

№ з/п Ціль державної політики 
    

 
5. Мета бюджетної програми 
 
Виконання  зобов’язань з обслуговування боргу за укладеним кредитним договором між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією 
(НЕФКО) та Черкаською міською радою для фінансування проекту «Енергоефективність у громадських будівлях м. Черкаси» та забезпечення  
підтримання кредитного рейтингу міста на інвестиційному рівні. 
 
6. Завдання бюджетної програми 
 

№ з/п Завдання 
 1 Забезпечення обслуговування місцевого боргу  

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

гривень 
 
№ 
з/п 

Напрями 
використання 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) 

Відхилення 



бюджетних 
коштів* 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

усього загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

усього загальний 
фонд 

спеціальн
ий фонд 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Сплата 
відсотків за 
користування 
кредитом 

93924,00   93924,00   93923,79   93923,79  -0,21  -0,21 

 Усього 93924,00  93924,00 93923,79    93923,79 -0,21  -0,21 
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від 

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

гривень 
 
№ 
з/п 

Найменування 
місцевої/ 

регіональної 
програми 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) 

Відхилення 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

усього загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

усього загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Програма 

управління боргом 
на 2019-2027 роки 

93924,00  93924,00  93923,79   93923,79  -0,21    -0,21 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 
 

№ 
з/п Показники 

Одини
ця 

виміру 

Джерело 
інформації 

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми 

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових 
видатків (наданих кредитів з 

бюджету) 

Відхилення 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 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 затрат                       

1.1 Розмір річної 
відсоткової ставки % Кредитний 

договір 3  3 3  3       

1.2 
Сплата відсотків за 
користування 
кредитом  

тис.грн. Кошторис 93924,00  93924,00 93923,79    93923,79   -0,21     -0,21  

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 
2 продукту                       



2.1 
Кількість 
проведених виплат 
відсоткової ставки 

шт. Кредитний 
договір 4    4  4    4      

  

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 
3 ефективності                       

3.1 

Частка видатків на 
обслуговування 
місцевого боргу у 
структурі видатків 
загального фонду 
міського бюджету 

% розрахунок 0,01   0,01  0,01   0,01     

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 
4 якості                       

4.1 
Рівень виконання 
зобов’язань зі сплати 
відсотків 

% розрахунок 100   100   100   100        

4.2 Рівень кредитного 
рейтингу рівень 

Рішення 
національного 
уповноваженого 
рейтингового 
агенства 

uaBBB   uaBBB   uaBBB   uaBBB       

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 
Аналіз стану виконання результативних показників: фактичні результативні показники відповідають запланованим 
 
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 

Зобов’язання з обслуговування боргу за укладеним кредитним договором між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією 
(НЕФКО) та Черкаською міською радою виконано своєчасно та у повному обсязі. Видатки на обслуговування боргу не перевищували                 
10 % видатків загального фонду міського бюджету, що відповідає вимогам ч. 6 ст.74 Бюджетного кодексу України. Протягом 2019 року 
кредитний рейтинг міста Черкаси підтверджено  ТОВ «Рейтингове агенство «IBI -Рейтинг» за Національною рейтинговою шкалою  на  
інвестиційному рівні uaBBB , прогноз стабільний.  

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

Директор департаменту фінансової політики 

 

______________________ 
(підпис) 

   

Т.І.Харенко 
(ініціали/ініціал, прізвище) 

Начальник відділу програм міського 
господарства та розвитку бюджетного управління 
департаменту фінансової політики  

 

______________________ 
(підпис) 

   

В.М.Загородня 
(ініціали/ініціал, прізвище) 
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