
ЗАТВЕРДЖЕНО

№ 6

ПАСПОРТ

1. 3700000 02314122
(код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 02314122

(код за ЄДРПОУ)

3. 3718600 8600 0170 11528000000
(код бюджету)

0

1

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

наказом Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.02.2021 р.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        

Обслуговування місцевого боргу
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 763 500 гривень, у тому числі загального фонду 7 763 500 гривень та

спеціального фонду- гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України  "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 19.11.2020 № 717 "Про погодження Обсягу та умов 
здійснення місцевого запозичення Міською радою міста Кропивницького у 2020 році та про скасування наказу Міністерства фінансів України від 02 листопада 2020 року № 657", від 
26.04.2018 № 455 «Про погодження Обсягу та умов здійсненні місцевого запозичення Міською радою міста Кропивницького у 2018 році» зі змінами, рішення Кіровоградської міської 
ради від 21.11.2017 № 1204 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного 
освітлення в м. Кропивницькому», рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3325 "Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Кропивницького у 2020 
році", Положення про фінансове управління Міської ради міста Кропивницького, затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1371, рішення 
Кропивницької міської ради  від 22.12.2020 № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" , наказ начальника фінансового управління від 20.01.2021 № 
2  "Про затвердження Програми управління місцевим боргом бюджету  Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

Реалізація державної політики у сфері місцевих запозичень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення управління борговими зобов'язаннями.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



1

1 2 3 4 5

1 0

УСЬОГО 0

1 2 3 4 5

1 0

0

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат

1 0

0 Продукту

1 од. 16 0 16

0

1 100 0 100

ПОГОДЖЕНО:

М.П.

Забезпечення управління та обслуговування місцевого боргу

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Сплата відсотків за укладеними кредитними договорами 7 763 500 7 763 500

7 763 500 7 763 500

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Програма управління місцевим боргом бюджету  Кропивницької міської 
територіальної громади на 2021 рік (наказ від 20.01.2021 р. № 2)

7 763 500 7 763 500

Усього 7 763 500 7 763 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

витрати на обслуговування боргу грн. договір, графік виплат 7 763 500 7 763 500

кількість запланованих платежів по сплаті відсотків за користування 
запозиченнями

договір, графік виплат

Якості
вчасне та в повному обсязі здійснення платежів щодо 

обслуговування місцевого боргу
відс. розрахунок

Заступник начальника управління - начальник відділу доходів, 
фінансів галузей виробничої сфери та соціального захисту 
фінансового управління Н.В.Швець

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління Л.Т. Бочкова
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)
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