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БАРСЬКА    МІСЬКА   РАДА 

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

1 7  с е с і я  8  с к л и к а н н я  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

09.11.2021                                                м.Бар                                                     № 14 

 

Про здійснення запозичення 

до бюджету Барської міської 

територіальної громади у 2021 році 

 

     Відповідно до статті 16, 71, 74,75.1 Бюджетного кодексу України, п.26 

частини першої статті 26, частини першої статті 59 та частини першої статті 70 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.02.2011 р. № 110 «Про затвердження Порядку 

здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), рішення 2 сесії 8 скликання 

Барської міської ради  від 17 грудня 2020 року № 13 «Про бюджет Барської 

міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами)», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Здійснити у 2021 році запозичення до бюджету Барської міської 

територіальної громади у формі отримання кредиту від  АБ  «УКРГАЗБАНК». 

 

2. Мета запозичення: забезпечення фінансовим ресурсом видатків бюджету 

розвитку Барської міської територіальної громади, направлених на: 

капітальний ремонт з проведенням термомодернізації будівлі Барського 

ліцею № 2 Барської міської ради по вул. Героїв Майдану, 13 в м. Бар Вінницької 

області. I черга (Коригування);  

капітальний ремонт території оздоровчого майданчика на території 

початкових класів ЗОШ I – III cт.№ 3 по вул. Героїв Майдану, 1 в м. Бар 

Вінницької області; 

капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо дворової території 

адміністративної будівлі Барської міської ради по вул. Героїв Майдану, 6 в м. Бар 

Вінницької області; 

капітальний ремонт частини тротуару поряд з будівлею початкових класів 

ЗОШ I – III cт.№ 3 по вул. Героїв Майдану,1 в м. Бар Вінницької області. 

 

3. Форма здійснення запозичення  - укладання кредитного договору. 

4. Затвердити істотні умови запозичення: 

4.1. Вид запозичення – внутрішній кредит. 

4.2. Розмір запозичення (основна сума боргу) та валюта запозичення – 

5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень. 



4.3. Процентна ставка, змінювана: облікова ставка НБУ плюс маржа (3% 

річних). Процентна ставка змінюється наступного дня за днем, у який 

відбувається зміна розміру облікової ставки НБУ. 

4.4. Період, на який здійснюється запозичення -  3 роки з можливістю 

дострокового погашення. 

4.5. Погашення кредиту здійснюється  щоквартально, рівними частинами  

згідно з умовами, встановленими кредитним договором. 

4.6. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється 

щоквартально  у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним 

договором. 

 

5. Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, а також інші витрати, 

пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснювати за 

рахунок коштів бюджету Барської міської територіальної громади. 

 

6. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань кредитним 

договором, зазначеним у цьому рішенні, не надається.  

 

7. Фінансовому управлінню міської ради щорічно протягом строку 

запозичення при формуванні проекту бюджету Барської міської територіальної 

громади на відповідний рік передбачати у необхідних обсягах витрати на 

погашення та обслуговування боргових зобов’язань до кінця дії цих зобов’язань 

та інші витрати, пов’язані з отриманням даного запозичення. 

 

8.Уповноважити начальника Фінансового управління Барської міської ради 

(І.Ковтун) укласти кредитний договір з АБ  «УКРГАЗБАНК» (та зміни до нього) і 

вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним 

законодавством України дії, пов’язані з залученням даного запозичення до 

бюджету Барської міської територіальної громади. 

 

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку та інвестицій. 
  

  

 

 

Міський голова                            Володимир САВОЛЮК  
 


