
 

 

                                             

УКРАЇНА 
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 

 

 
сесія                                                                 8 скликання                                                    

 

Про  затвердження Програми  

управління місцевим боргом  

на 2021-2024 роки 

 
Відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Програми соціально-економічного розвитку Барської міської територіальної громади на 2021 

рік, Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку 

здійснення місцевих запозичень», висновків постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Барська міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

 
1. Затвердити Програму управління місцевим боргом на 2021-2024 роки (далі – 

Програма) (додається). 

2. Фінансовому управлінню Барської міської ради фінансування Програми 

здійснювати у межах затверджених бюджетних асигнувань на відповідні бюджетні періоди. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови  Ю.Гвоздяра, комісію з бюджету, фінансів, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій  міської ради.  

 

 
 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ: на розгляд комісії.  
 

Секретар міської ради Ірина МЕЛЬНИК                               ______________ 

 

Заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради Микола МАНДРИКА                    ______________ 

 

Заступник міського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради Юрій ГВОЗДЯР                              ______________ 

 

Начальник фінансового відділу Інна КОВТУН                      ______________ 

 

Начальник відділу юридичного забезпечення 

та персоналу Олександр КУЦИЙ                                             ______________ 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення  ___ сесії  

Барської міської ради __-го скликання  

                           _____2021 року №____ 
           

 

Програма 

 управління місцевим боргом на 2020-2024 роки 

І. ПАСПОРТ  
(Загальна характеристика програми) 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 
Фінансове управління Барської міської ради 

   

2. Розробник програми Фінансове управління Барської міської ради 

   

3. Відповідальний 

виконавець програми 
Фінансове управління Барської міської ради 

3.1. Головний розпорядник 

коштів 
Фінансове управління Барської міської ради 

 

4. Учасники програми Фінансове управління Барської міської ради,     Барська 

ДПС, інші державні органи, органи місцевого 

самоврядування,   що контролюють справляння 

надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в 

повному обсязі надходження до міського  бюджету 

податків і зборів та інших доходів місцевих бюджетів 

відповідно до законодавства 

5. Термін реалізації 

програми  
2021-2024 роки. 

5.1. Етапи виконання 

програми (для 

довгострокових програм) 

I етап – 2021 рік 

II етап – 2022 рік 

ІІІ етап – 2023 рік  

6. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм) 

Кошти міського бюджету  

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього, 

тис.грн. ,у тому числі: 

5000000 грн. 

7.1. коштів місцевого 

бюджету 
I етап  (2021 р.) – 91750 грн.  

II етап (2022 р.) – 3050500 грн.  

IIІ етап (2023 р.) – 2775250 грн. 

7.2. коштів інших джерел 

джерел: 
- 



 ІІ.   Визначення проблеми  

Обмеженість ресурсів міського бюджету не дає змоги органам місцевого 

самоврядування здійснювати інвестиції в розвиток місцевої інфраструктури. За 

таких умов, розширення джерел фінансування місцевих програм розвитку 

можливе за рахунок запозичень органів місцевого самоврядування. 

Місцеві запозичення є важливим джерелом фінансового забезпечення 

розвитку місцевого самоврядування і є потужним фінансовим інструментом, 

який сприяє ефективному вирішенню проблем, пов’язаних з дисбалансом 

доходів і видатків, пошуком додаткових джерел фінансування інвестиційних 

проєктів та здійснення інвестицій в розвиток місцевої інфраструктури.  

Проєкти, які реалізуються за рахунок залучених у такий спосіб коштів, 

позитивно впливають на розвиток територіальної громади,  при цьому 

розвиваючи її інфраструктуру. 

Проєкти відповідають Стратегії розвитку Барської міської ОТГ до 2030 

року і є важливим елементом розбудови та розвитку громади. 

Необхідно також зазначити, що реалізація проєктів за рахунок кредитних 

фінансових ресурсів мінімізує негативні наслідки від економічної рецесії 

спричиненої введенням загальнодержавних карантинних та протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширення на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, сприятиме активізації різних галузей 

економіки громади та створенню нових робочих місць. 

Залучення й використання позик для покриття дефіциту міського 

бюджету призводить до формування місцевого боргу. Місцевий борг 

формується за рахунок кредитних коштів, які планує залучити Барська міська 

рада від ПАТ «Укргазбанк» для фінансування видатків бюджету розвитку 

Барської міської об’єднаної територіальної громади. 

Розмір запозичення (основна сума боргу) - 5000000 (П’ять мільйонів) 

гривень. 

Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – визначається 

у розмірі облікової ставки Національного банку України, збільшеної на                  

6 відсоткових пунктів з можливістю перегляду у зв’язку зі змінами облікової 

ставки Національного банку України. Максимальний розмір відсоткової ставки 

за кредитом не може перевищувати 25 відсотків річних. Зміна відсоткової 

ставки здійснюється через два календарних дні за днем, у який відбулася зміна 

розміру облікової ставки Національного банку України. 

Строк, на який здійснюється запозичення - 24 місяці з періодом вибірки 

траншів кредитної  лінії 12 місяців. 

Погашення основної суми боргу здійснюється щомісячно, починаючи з 

13-го місяця  кредитування, у строки та згідно з умовами, встановленими 

кредитним договором з можливістю дострокового погашення. 

Сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється 

щомісячно  у строки та згідно з умовами, які встановлені договором. 

 

 

 

ІІІ.   Визначення мети програми 



Метою розробки даної Програми є ефективне управління фінансовим 

ресурсом міського бюджету для попередження фінансового ризику та 

своєчасного і повного  виконання зобов’язань за місцевим боргом, зменшення 

ризиків, пов’язаних із борговим навантаженням. 

ІV.   Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми 

 Основними шляхами виконання Програми є: 

- виконання загального фонду бюджету та бюджету розвитку спеціального 

фонду бюджету; 

- своєчасне та у повному обсязі виконання зобов’язань за місцевим боргом; 

- обслуговування та погашення місцевого боргу; 

- недопущення перевищення межі місцевого боргу його граничних 

розмірів, встановлених Бюджетним кодексом України, а також граничної суми 

видатків на обслуговування боргу. 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 05 листопада 

2020 № 674 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого 

запозичення Барською міською об’єднаною територіальною громадою у 2021 

році визначено межу запозичення у 2021 році у розмірі 5000000 (П’ять 

мільйонів) гривень, що включає вибірку траншів кредиту  ПАТ «Укргазбанк»  

Розрахунки і обґрунтування запозичення 

згідно Бюджетного кодексу України   

 

 плата за 

гарантії, 

надані 

Верховною 

Радою 

Автономної 

Республіки 

Крим та 

міськими 

радами

надходження  

коштів пайової 

участі у 

розвитку 

інфраструк-

тури 

населеного 

пункту

 кошти від 

відчуження 

майна, що 

перебуває у 

комунальній 

власності

кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарськог

о призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться 

на території Автономної  

Республіки Крим

кошти, що 

передаються  із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

1 2 3 4 5 6 7 9 10

2021
15361,159 40,000 740,603 14580,556 38700,000 5091,750

2022 18500,000 500,000 18000,000 42700,000 3050,500

2023 20200,000 200,000 20000,000 22500,000 2775,250

2024 22500,000 500,000 22000,000 0,0002025
0,000 0,000

16930,580

19350,000

21350,000
11250,000

0,000

Рік
1

                                                    

Середньорічний індикативний 

прогнозний обсяг надходжень бюджету 

розвитку
3

Межа 

загального 

обсягу 

місцевого боргу 

та 

гарантованого 

Автономною 

Республікою 

Крим чи 

територіальною 

громадою міста 

боргу
4

Індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за основними видами 

доходів та фінансування (в частині бюджету розвитку) 
2

Загальний обсяг 

місцевого боргу 

та гарантованого 

Автономною 

Республікою 

Крим чи 

територіальною 

громадою міста 

боргу (прогноз 

станом на кінець 

бюджетного 

періоду)

у тому числі (розшифрувати за видами)

усього

8

 
 

                                

 

Співвідношення обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду до 

середньорічного  обсягу надходжень бюджету розвитку  на 2 наступних роки  

не перевищує 200% середньорічного індикативного прогнозного обсягу 

надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та 

капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного 

відповідно до показників на 2021-2022 роки у прогнозі міського бюджету, що 

відповідає вимогам частини 3 статті 18 Бюджетного кодексу України. 
 

 

 

 



Розрахунки і обґрунтування обслуговування запозичення 

             згідно Бюджетного кодексу України                                 
 

 

 

Рік Видатки 

загального 

фонду 

місцевого 

бюджету 

Видатки загального фонду 

місцевого бюджету (без урахування 

реверсної дотації та субвенцій, крім 

субвенцій, передбачених пунктами 

6-8 частини першої статті 97 

Бюджетного кодексу України) 

Межа видатків 

на 

обслуговування 

місцевого 

боргу
 5

 

Видатки на 

обслуговування 

місцевого боргу 

1 2 3 4 4 

2021 
297 830,543 288 952,972 28 895,297 91,750 

2022 287 380,720 285 414,073 28 541,407 550,500 

2023 309 307,469 307 152,024 30 715,202 275,250 

2024 326 864,174 324 562,159 32 456,216   

 

тис.  грн. 

 

Питома вага видатків на обслуговування місцевого боргу в обсязі 

видатків загального фонду міського бюджету  (без урахування реверсної дотації 

та субвенцій, крім освітньої та медичної субвенції) не перевищує встановлені 

частиною 6 статті 74 Бюджетного кодексу України обсяги у розмірі 10% 

видатків загального фонду міського бюджету на відповідний бюджетний 

період. 

Розрахунки і обґрунтування здійснення запозичення проведені з 

урахуванням вимог частини третьої статті 18 та статті 74 Бюджетного кодексу 

України. 

Витрати бюджету  Барської міської об’єднаної територіальної громади  

на 2021 – 2024 роки з погашення та обслуговування місцевого боргу 

розраховано відповідно до наявних на сьогодні графіків платежів та інших 

матеріалів  за вищевказаним кредитом. 

Видатки на обслуговування місцевого боргу протягом 2021 - 2024 років 

розрахунково становитимуть 917500 грн. та здійснюватимуться за рахунок 

коштів що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) міського бюджету. 

Видатки на погашення місцевого боргу протягом 2021 - 2024 років 

розрахунково становитимуть 5000000 грн. та здійснюватимуться за рахунок 

коштів спеціального фонду бюджету розвитку, в тому числі за рахунок коштів, 

що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) міського бюджету. 

Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, а також інші 

витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення,  

здійснюватимуться за рахунок коштів бюджету Барської міської об’єднаної 

територіальної громади.  



Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься згідно 

із чинним законодавством України та за рахунок коштів міського бюджету в 

межах наявного фінансового ресурсу, а також інших джерел, не заборонених 

законодавством.  

Виходячи з вищенаведеного, загальний кошторис видатків по Програмі 

складає 5917500 грн. Фінансове забезпечення заходів щодо виконання 

Програми здійснюватиметься у межах затверджених асигнувань в бюджеті 

Барської міської об’єднаної територіальної громади на відповідний рік згідно 

Додатку 1.  

 

V.   Перелік завдань програми та результативні показники 

Завданнями Програми є: 

1. Здійснення своєчасної сплати відсотків за користування 

кредитними коштами та інших платежів з обслуговування місцевого боргу. 

        Результативні показники: 

Затрат – обсяг видатків на сплату відсотків та інших платежів; 

Продукту – кількість проведених платежів по сплаті нарахованих 

відсотків, що підлягають сплаті; 

Ефективності – частка видатків на обслуговування місцевого боргу у 

структурі видатків загального фонду міського бюджету; 

Якості – рівень виконання зобов’язань по обслуговуванню місцевого 

боргу. 

2. Здійснення своєчасного погашення основної суми боргу. 

     Результативні показники: 

Затрат – обсяг видатків на погашення основної суми боргу; 

Продукту – кількість проведених платежів спрямованих на погашення 

основної суми боргу; 

Ефективності – частка видатків на погашення основної суми боргу у 

структурі видатків загального фонду міського бюджету; 

Якості – рівень виконання зобов’язань по погашенню місцевого боргу. 

Детальний перелік заходів, завдань та очікуваних результатів міститься в 

Додатку 2 «Перелік заходів і завдань Програми управління місцевим боргом на 

2021-2023 роки» до Програми. 

 

VI.   Напрями діяльності та заходи програми 
 

Основні напрямки діяльності програми наведено в Додатку 2 «Перелік 

заходів і завдань Програми управління місцевим боргом на 2021-2023 роки» до 

Програми:  

1. Сплата відсотків за користування кредитними коштами та інших 

платежів з обслуговування місцевого боргу. 

2.  Погашення основної суми боргу. 

 

 

 



VІІ. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координацію дій по Програмі, а також контроль за її виконанням 

здійснює фінансове управління Барської міської ради. 

Відповідальний виконавець Програми щоквартально готує та подає 

відділу економіки Барської міської ради узагальнену інформацію про стан її 

виконання, згідно Додатку 3 до Програми.  

Звіт про виконання програми управління місцевим боргом за звітний 

бюджетний період буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після 

закінчення бюджетного періоду. 

 

 

Секретар міської ради                 І.МЕЛЬНИК



                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                          Додаток 1 

до Програми управління місцевим боргом  

на 2021-2024 роки 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

до  ПРОГРАМИ  УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ БОРГОМ  

НА 2021-2024 РОКИ 

 

 грн. 

Обсяг коштів,  

які пропонується залучити  

на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання 

програми 

2021 

рік  

2022 

рік 

2023 

рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

 у тому числі: 
91750 3050500 2775250 5917500 

міський бюджет 
91750 3050500 2775250 5917500 

кошти не бюджетних джерел 
- - - - 

інші - - - - 

 

 

Секретар міської ради                     І. МЕЛЬНИК 



Додаток 2 

до Програми управління місцевим боргом  

на 2021-2024 роки 
 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ  

ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ БОРГОМ НА 2021-2024 РОКИ 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансуван-

ня 

Обсяги 

фінансування 

у 2021р. 

(вартість), грн. 

Обсяги 

фінансування 

у 2022р. 

(вартість), грн. 

Обсяги 

фінансуван

ня у 2023р. 

(вартість), 

грн. 

Очікуваний 

результат 

1. 

Сплата відсотків за 

користування 

кредитними коштами 

та інших платежів з 

обслу-говування 

місцевого боргу 

1.Контроль за 

повнотою та 

своєчасністю 

сплати відсотків 

банку 

2.  Забезпечення 

виконання дохід-

ної частини 

загального фонду 

бюджету  

2021-2023 

роки 

1. Фінансове управління  Барської 

міської ради 

 

2. Барська ДПС, інші державні органи, 

органи місцевого   самоврядування,   

що контролюють справляння 

надходжень бюджету, забезпечують 

своєчасне та в повному обсязі 

надходження до міського  бюджету 

податків і зборів та інших доходів 

місцевих бюджетів відповідно до 

законодавства 

Міський 

бюджет 
91750 

 

 

 

 

 

 

 

550500 

 

 

 

 

 

 

 

275250 

1.Своєчасне  вико-

нання зобов’язань за 

місцевими запози-

ченнями 

2.Формування 

високого рівня довіри 

до міської ради як 

учасника фінансового 

ринку та встанов-

лення позитивного 

інвестиційного іміджу 

громади 

 

2 
Погашення основної 

суми боргу 

1..Контроль за 

повнотою та 

своєчасністю 

повернення   

основної суми 

боргу 

2.Забезпечення 

виконання дохідної 

частини загального 

та спеціального 

(бюджету розвитку) 

фондів бюджету 

2020-2022 

роки 

1. Фінансове управління Барської 

міської ради 

 

2. Барська ДПС, ін. державні органи, 

органи місцевого   самоврядування,   

що контролюють справляння 

надходжень бюджету, забезпечують 

своєчасне та в повному обсязі 

надходження до міського  бюджету 

податків і зборів та інших доходів 

місцевих бюджетів відповідно до 

законодавства 

Міський 

бюджет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500000 

 

 

 

 

 

 

 

 

2500000 

1.Своєчасне і у 

повному обсязі вико-

нання зобов’язань за 

місцевим боргом.  

2.Формування 

високого рівня довіри 

до міської ради як 

учасника фінансового 

ринку та встановлення 

позитивного 

інвестиційного  іміджу 

громади   

 Усього за програмою  91750 3050500 2775250  

 

 

Секретар міської ради                  І. МЕЛЬНИК 

 



 

Додаток 3 

до Програми управління місцевим боргом  

на 2021-2023 роки 

 
 

Інформація про виконання програми за _______ рік 

1.    
 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів

 

2.    
 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми

 

3.    
 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

 

4.Напрями  діяльності та заходи програми  
 

№ 

п/п 
Захід 

Головний  

виконавець 

 та строк 

 виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн.  Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.  
Стан виконання 

заходів 

(результативні 

показники 

виконання 

програми) 
Всього 

У тому числі: 

Всього 

У тому числі: 

Міський 

бюджет 

 

 

 

Місцевий 

бюджет 

Районний, 

міський 

(міст 

обласного 

підпорядку

вання) 

бюджети 

Кошти 

небюдж

детних 

джерел 

Міський 

бюджет 

 

 

Місцевий 

бюджет 

Районний, 

міський 

(міст 

обласного 

підпорядку

вання) 

бюджети 

Кошти 

небюджд

етних 

джерел 

              

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:    
                   тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд 
Спеціальний 

фонд 
усього Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 
усього 

Загальний 

фонд 
Спеціальний фонд 

         

 

 

Секретар міської ради            І. МЕЛЬНИК 


