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Програма управлiння мiсцевим боргом
бюджету Берличiвськоi MicbKoi територiальноi громади

на 2022 piK

I. Загальнi положенЕя

Програма управлiння мiсцевим боргом на 2022 piK (далi - Програма)

розроблена вiдповiдно до Порядку здiйснення контролю за ризиками,
пов'язаними з управлiнням державним (мiсцевим) боргом, затвердженого

Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 01 серпня20|2 року J\lb 815.

II. Головна мета Програми

Метою розробки Програми с ефективне управлiння фiнансовим

ресурсом бюджету Бердичiвськоi MicbkoT територiальноi |ромади для

попередження фiнансового ризику та своечасного i повного виконання

зобов'язан" ,u ,iaцевиМ боргом, зменшеннrI ризикiв, пов'язаних iз борговим

навантаженням.

III. OcHoBHi завдання Програми

OcHoBHi завдання Програми:

1) забезпечення виконання бюджету Берличiвськоi MicbKoT

територiальноi громади;
2) своечасно та в повному обсязi виконання зобов'язань за мiсцевим

бОР'О'i) 
обслуговування та погашення мiсцевого борry;

4) здiйснення мiсцевих запозичечъ iз строками погашення, якi дають

змоry уникнутИ пiковиХ навантаЖень плаiежiВ з погашення мiсцевого боргу

та зменшити ризики рефiнансуваннrl;
5) .ф.*r""". та результативне спiвробiтництво з мiжнародними

фiнансовими органiзацiями iз залученням та використанням iх фiнансових

еесуес;;; 
забезпечення гlрозоростi дiяльностi, пов'язанот з управлiнням

мiсцевим боргом та публiчностi вiдповiдноi iнформаuii.



обмеженiсть pecypciB мiсцевих бюджетiв не дае змоги органам

мiсцевого самоврядування здiЙснювати iнвестицiТ в розвиток мiсцевоi

, iнфраструктури. За таких умов, розширення джерел фiнансування мiсцевих

програм розвитку можливе за рахунок зростання обсягiв запозиченъ на

фiнансових ринках.

мiсцевi запозиченнrI е важливим джерелом фiнансового забезпеченн,I

розвиткУ мiсцевоГо самовРядуваннЯ i е потуЖним фiнансовим iHcTpyMeHToM,

який сприrIе ефективному вирiшенню пробrtем, повязаних з дисбалансом

доходiв i ""дur*iв, 
IIошуком додаткових джерел фiнансування iнвестицiйних

про"кri" та здiйснення iнвестицiй в розвиток мiсцевот iнфраструктури,

ПроектИ, якi реаЛiзуютъсЯ за рахуНок залуЧених у такий спосiб коштiв,

позитивНо впливаютъ на мlсцевУ громаду' розвиваЮчи iнфраструктуРУ, без

якот неможливий розвиток конкурентного пiдприемницького середовища та

пiдвищення соцi€lJIьних стандартiв.

З метоЮ покращення якостi послуг водопостачання, пiдвищення

ефективностi використання pecypciB, зменшення витрат енергоносiтв,

,diп"-""ня ефективностi використu"п" обладнання та забезпечення надiйноТ

та безперебiйноi роботи системи водопостачання запроваджено

iнвестицiйний ,rро"*, <<Реконструкцiя мереж водопостачання 
. укп

<<Бердичiвводоканал)> м. Бердичева)> в рамках якого мlська рада здlиснюе

.o"rii,ц"u мiсцеве запозиченшI шпяхом з€tлучення кредиту вiд пiвнiчнот

ЕкологiчноТ Фiнансовоi КорпорацiТ (ШФКО),

Залуrення й використанЕя позик для покриття дефiциту мiсцевого

бюджетУ призводитъ до формуваншI мiсцевого борry,

Iv. Показники рiшення Бердичiвськоi Micbkoi ради
,,про бюджет Берличiвськот Micbkoi територiальноi громади

gа 2022 рiю> в частинi мiсцевого боргу

Рiшенням Берличiвськоi мiсъкоi ради вiд 23 грудня 202I року
J\b 416 <про бюджет Берличiвськоi мiсъкоТ територiальноi |РОМаДИ На 2022

piK> затверлженi наступнi пок€lзники:
] .рu"".r"йй о.". мiсцевого боргу на 31 .1,2.2022 - 32 000,00 тис. грн,

- оЪ.". платежiв з обслуговування мiсцевого боргу _ 850,00 тис, грн,

мiсцевий борг сформувався за рахунок кредитних коштiв вiд

мiжнародноТ фiнансовоI установи Пiвнiчна Екологiчна Фiнансова Корпорацiя

1ШОКО) в cyMi 32 000,00 тис. грн. з фiксованою ставкою за користування

кредитними коштами у розмiрi З,ОУо рiчних, TepMiHoM на 10 poKiB, з метою

фiнансування iнвестицiйного проекту.

Погашення кредиту здiйснюеться рiвними щопiврiчними платежами (15

TpaBHrI, 15 листопаДа), вiдповiдно до умов кредитного договору, починаючи з

дати завершення перiоду вiдстрочки.
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Сплата вiдсоткiв за користування з€ш)ченими коштами здiйснюеться

щопiврiчними платежами (15 травня, 15 листопада), вiдповiдно до умов
кредитного договору, починаючи з першот погодженот дати платежу пiсля

надання першого траншу кредиту.

з метою 11окращення якостi та надiйностi у наданнi комунzшьних послуг,

розвитку та удосконаIIення теплоенергетичних систем, впровадження нових

ь".р.о.6ерiгаючих технологiй в рамках реалiзачiт проектiв за рахунок коштiв

мiжЪuродних фiнансових органiзацiй мiською радою було прийняте рiшення,
вiдповiдно до якого Берличiвська Micbka рада виступае гарантом виконання

зобов'язань, що виникають у рамках виконання кредитних угод.

учасником вiдповiдного проекту с кп <Бердичiвтеплоенерго>.

Iнвестицiйний проект <<Demotlkraina DH в MicTi Берличiв>> - <<Капiталъний

ремонт nor"rr""i кП <Берличiвтеплоенерго>) з замiною теплотехнiчного

Ьбпuдrru""" В м. Берличёвi>> реалiзуеться за рахунок коштiв Пiвнiчноi

ЕкологiчноТ Фiнансовоi Корпорацii (нЕФко), вiдповiдно до кредитного

договору вiд 28. |L.2019 N9CPF DU 03/19 на суму до 175 000 евро.

Бердичiвська Micbka Рада виступае гарантом виконання зобов'язань,

що виникаютъ у IIроцесi виконання кредитнот угоди згiдно з договором про

надання мiсцевоi iapaHTii вiд 28.t1.2019 NgСРF DU 03/19 мiж Пiвнiчною

Екологiчною Фiнu".Ъuоrо Корпорацiсю (шФко) та Берличiвською MicbKoi

радою. обсяГ гарантоВаногО борry на2022 piK складас 3 800,00 тис, грн,

управлiння мiсцевим боргом передбачас забезпечення погашеннrI

боргових зобов'язань |ромади та недопущення порушень з вини мiськоi Ради
та ii виконавчих органiв графiку погашення, обумовленого кредитним

договором. У процесi управлiння боргом визначаються реалънi джерела

rrогашення мiсцевого боргу та платежiв з його обслуговування.

IV. Щжерела фiнансування Програми

Фiнансування Програми здiйснюеться
законодавства за рахунок коштiв бюджету
територiалъноТ |ромади за кодами програмноi
кредитування мiсцевих бюджетiв: "

- З7|8600 <Обслуговування боргу>

комiсiйних за органiзацiю та зобов'язання

вiдповiдно до дiючого
Бердичiвськоi MicbKoT

класифiкашii видаткiв та

- в частин1 сплати вiдсоткiв i
по кредиту за рахунок коштiв

заг€Lльного фонду;
- З7|8881 <Надання коштiв для забезпечення гарантiйних зобов' язань

за позич€tлъникiв, що отримЕtпи кредити пiд мiсцевi гарантii>> - на виконання

гарацтiйних зобов'язанi пiдприемства за КП "БердичiвтеплоеНерго" за

pu*y"o* коштiв, що переДаютьсЯ iз загалЬногО фо"ду бюджету до бюджету
, розвитку (спецiального фонлу).



Головним розпорядником по виконанню Програми с Фiнансове
управлiння БердичiвськоI MicbKoT ради.

V. Перелiк заходiв для здiйснення контролю за ризиками,
пов'язаними з управлiнням мiсцевим боргом

1. Пiдготовка та обцрунтування розрахункiв до проскту бюджету
Бердичiвськоi MicbKoi територiалъноТ громади за операцiями, пов'язаними з
мiсцевипл боргом.

2. Визначення оптим€llrьного спiввiдношення очiкуваних витрат
бюджету Бердичiвськоi MicbKoi територiальноi громади з управлiння
мiсцевим боргом до ризикiв.

3. Проведення заходiв для забезпечення розрахункiв, пов'язаних з
мiсцевим боргом:

- змiну зобов'язань за мiсцевим боргом в зв'язку iз змiною курсу
вЕLлюти, зменшеншI вiдсотковоТ ставки, продовження строку погашення
такого зобов'язання;

- регулювання обсяry мiсцевого борry в разi перевищення його
граничного обсяry,

4. Забезпечення своечасного та повного виконання гарантованих
зобов'язань.

5. Визначення фiнансовоi можливостi зал1^lення коштiв до бюджету
Берличiвськоi MicbKoi територiальноТ громади.

6. Пошук ефективних умов запозичення коштiв з точки зору мiнiмiзацiТ
BapTocTi боргу.

V. Оцiнка ризикiв

Метою програми е мiнiмiзацiя ризикiв, пов'язаних iз боргом,
ефективне управлiння мiсцевим боргом бюджету Бердичiвськоi MicbKoT
територiальноI громади та забезпечення свосчасного i повного виконаннrI
програми.

Сплата вiдсоткiв та комiсiйних за користування кредитними коштами
буд. здiйснюватися за рахунок коштiв бюджету Берличiвськоi мiськоi
територiальноТ громади.

Розрахунки i обцрунтування здiйснення запозичення проведенi з

урахуванням вимог ч.3 ст. 18 та ст.7 4 Бюджетного Кодексу УкраiЪи.

Частка видаткiв на обслуговування мiсцевого боргу у видатках
заг€шIьного фонду бюджету.БерличiвськоТ мiськоi територiальноТ громади на
2022 piK становитиме 0,0014 %, що вiдповiдас вимогам cTaTTi 74 Бюджетного
кодексу УкраiЪи (не може перевищувати 10 %).
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Сrri""iопrошення запланованого обсягу мiсцевого борry та
середньорiчного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку бюджету
Бердичiвськоi мiськоi територiальноТ громади вiдповiдае вимогам п. 3 ст. 18
Бку.

Одним iз джерел надходжень до бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв
згiдно з ч. 1 ст. 71 Бюджетного Кодексу УкраТни е кошти, якi передаються з
iншоi частини бюджету Бердичiвськоi MicbKoi територiальноТ громади
(загального фонду) за рiшенням мiсцевоi ради.

Враховуючи, що надходження до бюджету Бердичiвськоi мiськоi
територiальноi громади мають позитивну динамiку, територiальна |ромада
мас достатньо коштiв для виконання фiнансових зобов'язань за договором
гарантування.

За результатами монiторинry виконання Програми, до неi можуть
вноситись змiни та доповнення. Програма може переглядатися у разi:

1) суттсвих змiн у бюджетно-податковiй полiтицi;
2) здiйснення нових запозичень до мiсцевого бюджету;
3) включення додаткових завдань (заходiв) уточнення обсягiв коштiв для

обслуговування та погашення мiсцевого боргу та з iнших причин.

VI. Координацiя та контроль за ходом виконання Програми

Координацiю роботи з виконання Програми в частинi cTpoKiB
погашення основноi сумй бпрry та сплати вiдсоткiв за користування
кредитними коштами здiйснюс фiнансове управлiння Бердичiвськоi MicbKoT

Ради.
У ходi виконання Програми плануеться досягти таких основних

результатiв:

1) ефективне управлiння мiсцевим боргом;
2) забезпечення якiсного обслуговування борry, налагодження

нЕuIежного процесу його адмiнiстрування;
3) забезпеченнrI прозоростi та вiдкритостi дiяльностi MicbKoT ради

пов'язаноi з управлiнням мiсцевим боргом та публiчностi вiдповiдноi
iнформацii; ,

4) задоволеннrI потреб у фiнансуваннi мiсцевого бюджету за прийнятних
умов з точки зору витрат та ризикiв

5) формування високого рiвня довiри до Бердичiвськоi MicbKoT ради, як
r{асника фiнансового ринку.

Звiт про виконання Програми за звiтний бюджетний перiод скJIадаеться
не пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля закiнчення бюджетного перiоду.

Визначення методологiчних та органiзацiйних засад здiйснення
контролю за ризиками, пов'язаними з управлiнням мiсцевим боргом



здiйснюеться з урахуванням положень Порядку здiйснення контролю за

ризиками, пов'язаними з управлiнням державними (мiсчевим) боргом,
затвердженого постановою КМУ вiд 01.08.2012 J\b 815.

Контроль за виконанням цiеТ Програми здiйснюе Фiнансове управлiння
БердичiвськоТ MicbKoT ради в межах своТх повноважень та компетентностi.


