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Програма управлiння мiсцевим боргом
бюджету м. Бердичева

на 2020 piK

I.Головна мета та ocHoBHi завдання Програми

боргом.

Метою розробки даноТ Програми е ефективне управлiнrrя

Управлiння мiсцевим боргом передбачас забезпеченIuI

платос1троможностi MicTa, тобто можливiстъ погашеннrI боргiв. В процесi

управлiння боргом слiд забезпечити реальнi джерела погашенНrI боРГОВиХ

зобов'язанъ i належних до сплати вiдсоткiв у поточному роui.

Основними завданнrIми про|рами е:

- забезпечення виконання мiського бюдхсету;

_ своечасне та у повному обсязi виконання зобов'язанъ за мiсцевим

Lцo програму пiдготовлено вiдповiдно до порядку здiйснення

контролю за ризиками, пов'язаними з управлiнням мiсцевим боргом,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 01 серпня 201'2

року Ns815 iз змiнами.

Звiт про виконаннrI проIрами управлiння мiсцевим боргом за

звiтний бюджетний перiод буде сформовано не пiзнiше нiж через три

мiсяцi пiсля закiнчення бюджетного перiоду.



II. Показники рiшення БердичiвськоТ MicbKoi ради

,,Про мiський бюджет MicTa Бердичева на 2020 рiю>

в частинi борry мiського бюджеry

Рiшенням Берличiвськоi MicbKoi ради вiд 24 грудня 2019 року

Jф 1029 <Про мiський бюджет MicTa Бердичева на 2020 piк> затвердженi

наступнi пок€вники:

- граничний обсяг гарантованого мiсцевого борry на 31 .|2.2020 у
cyMi 5 251 856,00 гривень

- обсяг платежiв з погашення мiсцевого боргу - 754 738 гривень

(закiнчення виплат згiдно договору вiд 15.|2.2015 J\Ъ ESC 2lL5 з

Пiвнiчною Екологiчною Фiнансовою Корпорацiею (НЕФКО)

l5.09.2020p.);

- обсяг платежiв з обслуговування мiсцевого борry 11 510

гривенъ (закiнчення виплат згiдно договору вiд 15.|2.20|5 J\b ESC 2l|5 з

Пiвнiчною Екологiчною Фiнансовою Корпорацiсю (НЕФКО)

15.09.2020р.).

Обсяг мiсцевого борry складаеться з гарантiйних зобов'язань за

отриманим та непогашеним кредитом - 754 7З8 гривень (кредит вiд

Пiвнiчноi Екологiчноi Фiнансовоi КорпорацiТ (НЕФКО).

У 20Lб роцi до бюджету розвитку MicTa Бердичева заlIrIено
,i

кредитнi кошти вiд зовнiшнiх запозиЕIень у cyMi 3 998 610,00 |ривень

згiдно договору вiд |5.|2.2015 J\Ъ ESC 2/15 з Пiвнiчною Екологiчною

Фiнансовою Корпорацiею (НЕФКО).

Кошти спрямовано на реалiзацiю iнвестицiйного проекту

<<Капiтальний ремонт вуличного освiтлення у м. Бердичевi>.

Фактично погашено кредиту згiдно графiку 2 2З7 555,50 |рн., в

т.ч. по роках:



- 2016 р. - 224 92|,81 грн.;

- 20111 р. - 1 006 316,84 грн.;

- 2018 р. - 1 006 316,85 грн.;

- 20119 р. - 1 006 3t6,85 грн.

Фактично погашено вiдсоткiв по кредиту згiдно графiку 22\455,25

|рн., в т.ч. по роках:

- 2Оtб р.- 45 684,|2 грн.;

- 2017 р. - 103 106,66 грн.;

- 20|8 р. - 72 664,46 грн.;

- 20|9 р. - 42055,66 грн.

Станом на 01.01.2020р. з€tлишок непогашеного кредиту становить

754 7З7,64 грн.

витрати мiського бюджету на 2020 pik з погашення та

обслуговування, мiсцевого борry заплановано вiдповiдно до графiку

платежiв за вищевкuваним кредитом.

з метою покращення якостi та надiйностi у наданнi комун€шьних

посJIуг, розвитку та удоскон€tлення теплоенергетичних систем,

впровадженнrI HOBltx енергозберiгаючих технологiй "в 
рамках реалiзацii

iнвестицiйногО проектУ <DemolJkraina DH в MicTi Бердичiв>

<<капiтальний ремонт котелень кп <Бердичiвтеплоенерго) з замiною

. F - тал_л

теплотехнiчного обладнання в м. Бердичевi>> за рахунок коштlв за

кредитцИм договОром З ПiвнiчнОю еколоГiчною фiнансовою корпорацiею

(шФкО) БерлИчiвськоЮ мiсъкою радою було прийнято рiшення,

вiдповiдно до якого Micbka рада виступае гарантом виконанн,I

зобов'язань, щО виникаЮть у проЦесi викоНаннЯ кредитноi угоди (договiр

про надання мiсцевоi гарантiт вiд 28.1 1 .20|9 J\ъсрF DU 0зlt9 мiж

Пiвнiчною Екологiчною Фiнансовою Корпорацiсю (шФко) .га

Бердичiвською мiськоi радою).
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III. Структура мiсцевого боргу мiського бюджету

структура мiсцевого борry мiського бюджету на початок 2020

року в загальнiй cyМi 7547з8 гривень на 100 % складаеться iз

зовнiшнього мiсцевого запозичення у формi кредиту вiд Пiвнiчнот

Екологiчноi Фiнаясовот Корпорацii НЕФко (загальна сума запозичення з

даного джерела кредитування скJIаJIа з 998 610 гривень).

За типом боргового iHcTpyMeHTy мiсцевий борг мiського бюджеry

н€UIежитъ до середньострокового з повним його погашенням у 2020 роцi,

позика здiйснена та погашаеться у нацiоналънiй валютi.

IV. ftкерела фiнансувацня Програми

Фiнансування Програми здiйснюеться вiдповiдцо до дiючого
.Р

законодавства за рахунок коштiв мiського бюджету за кодами програмно1

класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв :

- 3718600 <ОбслуговуваннrI боргу> - в частинi сплати вiдсоткiв за

обслуговування кредитiв за рахунок коштiв загzLIIъного фонду;

- 301200 <<Погашення позию) - в частинi погашення основноi суми

кредитУ за рахуНок переДачi коштiв iз заг€шьного фонду бюджету до

бюджету розвитку (спецiального фо"ду);

_ iншi коди бюджетноi класифiкацii вiдповiдно до дiючого

законодавства та рiшенъ про мiський бюджет на вiдповiдний перiод,

!

V. Оцiнка ризикiв

МетоЮ програми е мiнiмiзацiя ризикiв, пов'язаних iз боргом,

ефективне управлiння мiсцевим боргом бюджету MicTa та забезпечення

свосчасного i повного виконання tIрограми,
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Погашення кредиту та сплата вiдсоткiв за користуванIuI

кредитними коштами буде здiйснюватися за рахунок кош,тiв бюджеry

MicTa Бердичева.

Вiдсотковий та валютний ризики вiдсутнi в данiй програмi,

оскiльки, за кредитним договором запозичення здiйснено за фiксованоЮ

ставкою у нацlон€шьнlи в€LIIютI.

Частка видаткiв на обслуговування мiсцевого боргу у видатках

заг€шьного фонду бюджету MicTa Бердичевана2020 piK становитиме 0,006

%, що вiдповiдае вимогам cTaTTi 74 Бюджетного кодексу УкраiЪи (не

може перевищувати 10 %).

Спiввiдношення запланованого обсягу мiсцевого борry на кiнецЬ

2020 року та середньорiчного прогЕозного обсяry надходжень бюджету

розвитку бюджету MicTa Бердичева вiдповiдае вимогам п. 3 ст. 18 БКУ.

Одним iз джерел надходжень до бюджету розвитку мiсцевих

бюджетiв згiдно з ч. 1 ст. 7| Бюджетного Кодексу Украiни е кошти, якi

передЕtються з iншоi частини бюджету MicTa (загального фо"ду) за

рiшенням мiсцевоi ради-

Враховуючи, що надходження до бюджету MicTa мають позитивну

динамiку, MicTo мае достатньо коштiв для виконаннlI фiнансових

зобов'язань по кредитному проекту. Ризики щодо не погашення MicToM

неподаткових надходжень до заг€шъного фо"ду та бюджету розвитку

спецiального фонду бюджету MicTa;

- забезпечення виконання платежiв за мiсцевим боргом бюджету

MicTa вiдповiдно до умов кредитного договору;

боргу е мiнiмальними.

Основними завданнями виконаннrI програми с:

-! забезпечення виконаннrI запланованих податкових

- недопущення заборгованостi в процесi обслуговування боргу.
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VI. Координацiя та контроль за ходом виконання
Програми

Координацiю роботи з виконання Програми в частинi cTpoKiB

погашеннrI основноТ суми боргу та сплати вiдсоткiв за користування

Начальник фiнансового управлiння О.Г.Геденач


