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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Прилуцької міської ради_____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
сІА/ в е р е с н я  2 0 2 0  року______№ /3 ____________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

3700000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Фінансове управління Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

02318433
(код за ЄДРПОУ)

3710000
(код П рограмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Фінансове управління Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

02318433
(код за ЄДРПОУ)

3718600
(код П рограмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

8600
(код Типової програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0170
(код Ф ункціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету)

Обслуговування місцевого боргу
(найменування бю джетної програми)

25203100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 173125,00 гривень, у тому числі загального фонду 173125,00 гривень та 
спеціального фонду 0,00 гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про 
державний бюджет України на 2020 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі 
змінами), кредитний договір між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Прилуцькою міською радою від 
16.11.2017 № ESC 11/16, рішення Прилуцької міської ради від 17.12.2019 № 2 «Про бюджет міста на 2020 рік», рішення 
Прилуцької міської ради від 15.09.2020 № 4 «Про зміни бюджетних призначень міського бюджету»

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

№ з/п Ціль державної політики
1. Обслуговування місцевого боргу

7. Мета бюджетної програми
Виконання зобов’язань за кредитним договором

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1. Сплата відсотків за користування кредитними коштами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 ->J 4 5
1. Обслуговування місцевого боргу 173125,00 173125,00

Усього 173125,00 173125,00

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5



Усього

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на сплату 
відсотків

Грн. Кредитний
договір

173125,00 0,00 173125,00

2 продукту
Кількість запланованих 

виплат відсотків
Шт. Кредитний

договір
4 0 4

о3 ефективності
Фактична кількість 

здійснених виплат
Шт. Розрахунок 4 0 4

4 якості *

Відсоток своєчасно 
здійснених перерахувань

%
( /А;

100 0 100

Начальник фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Прилуцької міської ради
Начальник

уа1л(/1

О.І.Ворона
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І.Ворона
(ініціали/ініціал, прізвище)


