ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом начальника фiнансового
управлiння виконкому
Бердичiвськоi мiськоi ради
вiд 10.02.2020 року ЛЬ 01-09i3

Звiт
про виконання програми управлiння мiсцевим боргом
мiського бюджету м. Берличева за 2019 piK
Звiт про виконаншI програми управлiння мiсцевим боргом, мiського
бюджету м. Бердичева за 2019 piK, що затверджена накЕLзом начальника

фiнансового управлiння виконавчого KoMiTeTy БердичiвськоI мiськоi ради вiд
2I червня 20119 року }lb 21, пiдготовлено на виконаннrI вимог постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 серпня 201^2 року J\b815 <Про
затвердження Порядку здiйснення контролю за ризиками, гtов'язаними З
управлiнням державним (мiсцевим) боргою>.
I. ПоказIIики рiшення БердичiвськоТ MicbKoi ради <<Про мiський
бюджет на 2019 piK>> в частинi борry мiського бюджету

Вiдповiдно до рiшення БердичiвськоТ мiськоi ради вtд22 грудня 2018
року NЬ 7б 1 <Про мiський бюджет MicTa Бердичев а на 2Ol9 piк> (зi змiнами)
затвердженi наступнi показники:
_

граничний розмiр мiсцевого борry мiського бюджету на

З1

.12.2019 -

754 738 гривень;
- граничний обсяг гарантованого мiсцевого борry на 31 .|2.20|9 у cyMi

|

575 5б0,00 гривень.

-

граничний обсяг надання мiсцевих гарантiй на 20t9 piK
5 25I85б,00 гривень;

-

обсяг платежiв з погашення мiсцевого борry

-

у

cyMi

1 006 З 17 гривень;

- обсягплатежiв з обслуговування мiсцевого борry _ 42056гривеНъ.

Обсяг мiсцевого борry складаеться з боргових зобов'язанъ за
отриманим та непогашеним кредитом 754 738 гривень (кредит вiд

Пiвнiчноi Екологiчноi ФiнансовоТ Корпорацii (НЕФКО).

У

2016 роцi до бюджету розвитку MicTa Бердичева зал)чено кредитнi

коштИ вiд зовнiшнiХ запозичень у cyMi 3 998 610,00 гривень згiдно договору

вiд

|5.|2.2015 J\Ъ

ESC 2l|5 з Пiвнiчною

Екологiчною Фiнансовою

Корпорацiею (НЕФКО).

Кошти спрямовано на реалiзацiю iнвестицiйного

проекту

<Капiтальний ремонТ вуличного освiтлення у м. Бердичевil>.

Фактично погашено кредиry згiдно графiку 2 2З7 555,50 Iрн., в т.ч. по
роках:

- 2016 р:

-

- 201,8 р. - 20119 р. - 2OI7 р.

224

g2\81 грн.;

1 006 З 16,84 грн.;
1 006 31б,85 грн.;
1 006 316,85 грн.

Фактично погашено вiдсоткiв по кредиту згiдно графiкУ 22| 455,25
грн., в т.ч. по роках:

- 20|6 р.- 45 684,|2 грн.;

- 2017 р.

-

103 106,бб .рrr.;

- 20|8 р.

*

72 664,46 грн.;

-

-

42О55,66 грн.

2019 р.

Станом на

01.01 .2020р. з€Lпишок

непогашеного кредиту становиТЬ

7547З7,64 грн.

Yci

з

погашення та обслуговування мiсцевого борry були
здiйсненi вчасно та в повному обсязi.

платежi

II. Щжерела фiнансуваIrня Програми у 2019 роцi
,Щжерелом погашення

в

2019 роцi мiсцевого борry по кредиту вiд

мiжнародноi фiнансовоi органiзацii Пiвнiчноi екологiчноi фiнансовОi
корпорацii (НЕФКО) було визначено:

-в

частинi сплати вiдсоткiв за обсrryговування кредиту за рахУнОК

коштiв загаJIъного фонду;

- в частинi погашення основноТ суми кредиту за рахунок передачi коштiв

iз загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спецiального фопrду).

III. Структура мiсцевого боргу мiського бюджеry
Структура мiсцевого боргу мiського бюджету на кiнець 20|9 року в
cyMi 754 7З7,64 гривенъ на 100 % складаеться iз зовнiшнього мiсцевого
запозиченнrI у формi кредиту вiд Пiвнiчноi Екологiчноi ФiнансовоТ
Корпорацii НЕФКО (загальна сума запозичення з даного джерела
кредитування скJIаJIа З 998 610 гривень).

За типом боргового iHcTpyMeHTy мiсцевий борг мiського бюджеry
напежить до середньострокового з повним иого погашенням

у

2020 роцi.

Позика здiйснена та погашаетъся у нацiональнiй ваiпотi.

IV. Оцiнка досягнутих показцикiв та ризикiв, пов'язаних з
управлiнням державним боргом

Розмiр мiсцевого борry мiського бюджеry на З|.12.20|9 скJIав
7547З7,64 гривень, що не перевищус |раничного розмiру зЕвначеного в
рiшеннi Берличiвськоi MicbKoi ради вiд 22 грудня 2018 року Ns 7б1 <Про
мiський бюджет MicTa Бердичевана2019

pio

(зi змiнами)

.

Спiввiдношення обсягу мiсцевого боргу на кiнець бюджетного перiоду
та фактичного обсягу проведених видаткiв бюджеry розвитку мiського
бюджеry скл€шо 7,8ОА (40 840 |53,6З гривнi з ypaxyBaHHrIM коштiв, якi
передаються
загалъного фонду бюджету
бюджету розвитку
(спецiалъного фонду)). Щей показник свiдчить про низький piBeHb боргового
навантаження на мiський бюджет.

iз

до

ГIитома вага видаткiв на обслryговування мiсцевого боргу в обсязi
видаткiв заг€шьного фо*rду мiського бюджету склаJIа 0,0|4О^, що вiдповiдае
вимогам cTaTTi 74 Бюджетного кодексу УкраiЪи (не може перевищувати 10
%).

Зважаючи на вищенаведенi фактори, ризики щодо вчасного погашення
та обслуговування мiсцевого боргу в 2079 роцi були мiнiма_пьними.
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V. Координацiя та коIlтроль за ходом виконання Програми

Координацiя роботи з виконання Програми в частинi cTpoKiB
погашення основноi суми борry та сплати вiдсоткiв за користування

кредитними коштами здiйснювЕtлось фiнансовим управлiнням виконавчого
KoMiTery БердичiвськоТ MicbKoT ради:

yci платежi

в рамках виконання фiнансових зобов'язанъ з погашення та
обслуговування мiсцевого борry булиздiйсненi вчасно та в повному обсязi.

начальник
фiнансового управлiння

Виконавець

:

а*/

О.Г.Геденач

Савицька М.М.
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