
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Еачальника фiнансового
управлiнпя виконкому
Берличiвськоi MicbKoi ради
вiд 1б.02.2021 року М 01-09/7

Звiт
про виконання програми

управлiння мiсцевим боргом
мiського бюджету м. Берличева за 2020 piK

звiт про виконання програми управлiння мiсцевим боргом мiського

бюджету м. Бердичева за 2020 piK, що затверджена накЕвом нач€Lльника

фiнансовоrо уrrрuвлiння виконавчого KoMiTeTy Бердичiвськоi MicbKoT ради вiд

iT.ot.zO2O рок' }Гч2, пiдготовлено на виконаннrI вимог постанови Кабiнеry

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 серпнlI 201..2 рокУ J\ъ815 <Про затвердженЕrI

Порядку здiйЪнення контролю за ризиками, пов'язаними з управЛiнняМ

державним (мiсцевим) боргом>.

I. Показники рiшення Бердичiвськоi MicbKoi ради <<Про мiський
бюджет gа 2020 рiю> в частинi борry мiського бюджеry

Рiшенням Берличiвськоi мiсъкоi Ради вiд 24 грудня 201_9 року
J\b 1o2g <ПрО мiсiкиЙ бюджеТ MicTa БердичеВа на 2020 piK> затвердженi

наступнi пок€tзники:
- граничний обсяг гарантованого мiсцевого боргу на 31 .t2.2020 у cyмi

5 251_ 856,00 гривень.
- обсяГ платежiВ з погашення мiсцевого борry - 754 738,00 цривень

(закiнченIUI виплат згiдно договору вiд 15.|2.2015 Jt ESC 2l|5 з Пiвнiчною

Екологiчною Фiнансовою Коршорацiсю (шФко) 1 5.09.2020р.);

- обсяг платежiв з обслуговування мiсцевого боргу - 11510,00 гривенъ

(закiнчення виплат згiдно договору вiд 1 5.12.2015 J\ъ ESC 2l|5 з Пiвнiчною

Екологiчною Фiнансовою корпорацiею (шФко) 1 5.09.2020р.).

обсяг мiсцевого боргу скJIадаеться з гарантiйних зобов'язанъ за

отриманим та непогашеним кредитом 754 738,00 гривень (кредит вiд

пiвнiчноi Екологiчноi Фiнансовоi корпорацii (шФко).
у 201б роцi до бюджету розвитку MicTa Бердичева заJIучено кредитнi

кошти вiд зовнiшнiх запозичень у cyMi 3 998 610,00 гривень згiдно договору
вiд |5.|2.2о15 Jф ESC 2l|5 з Пiвнiчною Екологiчною Фiнансовою

Корпорацiею (НЕФКО).- 
Кошти спрямовано на реалiзацiю iнвестицiйного проекту <капiтальний

ремонт вуличного освiтлення у м. Берличевi>.

Фактично погашено кредиту згiдно графiку 3998 б10,00 грн, в т,ч, по

роках:
- 2016 р. - 224 92t,81 грн;



- 20117 р. - 1 006 316,84 грн;
- 2018 р. - 1 006 316,85 грн;
- 20|9 р. - 1 006 316,86 грн;
- 2020 р. - 754 737,64 грн.
Фактично погашено вiдсоткiв по кредиту згiдно графiку 275 020,66грн, в

т.ч. по роках:
- 20Iб р.- 45 684,12 грн;
- 20117 р. - 103 106,6б грн;
- 20|8 р. - 72 664,47 трн1'

- 2019 р.- 42 055,6б грн;
- 2020 р. - 11 509,75 грн.
Yci платежi з погаШеннrI та обслугоВуваннЯ мiсцевого боргу були

здiйсненi вчасно та в повному обсязi.
Станом на 15.09.2020 зобовоязання за кредитним договором вiд

|5.t2.2O|5 N9 ESC 2l|5 з Пiвнiчною Екологiчною Фiнансовою Корпорацiею

(ШФКО) виконано в повному обсязi.

II. Щжерела фiнансування Програмпу 2020 роцi
,Щжерелом погашення в 2020 роцi мiсцевого борry по кредиту вiд

мiжнароlноi фiнансовоi органiзацiТ Пiвнiчноi екологiчноi фiнансовоi
корпорацii (ШФКО) було визначеЕо:

- в частинi сплати вiдсоткiв за обслуговування кредитУ за рахуноК
коштiв загапьного фонду;

- в частинi погашення основноi суми кредиту за рахунок передач1 коштlв

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

III. Струкrура мiсцевого боргу мiського бюджеry
Струкryра мiсцевого боргу мiського бюджету на 01.01.2020 року в cyMi

7547з7,64 гривенъ на 100 % складастъся iз зовнiшнъого мiсцевого

запозичення у формi кредиту вiд Пiвнiчноi Екологiчнот Фiнансовоi

корпорацiт шФко (загальна сума запозичення з даного джерела

кредитуваннrI склаJIа 3 998 610 гривень).
За типом боргового iHcTpyMeHTy мiсцевий борг мiського бюджету

н€Lлежить до середньострокового. Повне погашення

IY. оцiнка досягнутих показникiв та ризикiв, пов'язаних з

управлiнням державним боргом
Розмiр мiсцевого борry мiського бюджеry на 01.01 .2020 року скJIав

7з7,64 граничного розмiру зазначеного в7547з7,64 цривень, що не перевищуе граничного розмlру зазначgнUrU Б

рiшеннi Бер!ичiвськоi мiсъкоi Ради в\д 24 грудня 20|9 року Ns1029 <Про

мiський бюджет MicTa Бердичевана2020 piк> (зi змiнами) .



спiввiдношення обсяry платежiв з погашення мiсцевого боргу та

фактичного обсягу проведених видаткiв бюджету розвитку мiського бюджету

.*n-o |,48Уо (50 990 66З,57 грн з урац/ванням коштiв, якi передаюТься iЗ

заг€шъного фонду бюджету до бюджету розвитку (спецiального фонду)). t{ей

покzlзник свiдчить про низький piBeHb боргового навантаженЕя на мiський

бюджет.
питома вага видаткiв на обслуговування мiсцевого боргу в обсязi

видаткiв загального фо"ду мiського бюджету скJIаJIа 0,002о^, що вiдповiдае

вимогам cTaTTi 74 Бюджетного кодексу УкраiЪи (не може перевищувати 10

%).
Зважаючи на вищенаведенi фактори, ризики щодо вчасного погашеннrI

та обслуговування мiсцевого борry в 2020 роцi були мiнiмальними.

V. Координацiя та контроль за ходом викоЕання Програми
КоординацiЯ роботИ з викоНання Програми в частинi cTpoKiB

погашення основноi суми борry та сплати вiдсоткiв за користування

кредитЕими коштами здiйснюв€lJIось фiнансовим управлiнням виконавчого

KoMiTeTy Бердичiвськоi мiськоi ради.
yci платежi в рамках виконання фiнансових зобов'язань з погашення та

обслуговування мiсцевого боргу були здiйсненi вчасно та в повному обсязi.
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