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  ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом заступника міського 
голови – начальником фінансового  
управління   
від  21  січня 2019  року № 2 

 
 
 

Програма управління місцевим боргом міського бюджету 
м. Коростеня на 2019 рік 

 
І. Загальні положення 

Цю Програму підготовлено відповідно до Порядку здійснення контролю за 
ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року 
№ 815. 

Звіт про виконання програми управління місцевим боргом міського 
бюджету за 2019 рік буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після 
закінчення бюджетного періоду. 

ІІ. Показники рішення Коростенської міської ради «Про міський 
бюджет міста Коростеня на 2019 рік» в частині боргу міського бюджету 

Рішенням Коростенської міської ради від 20 грудня 2018 року  
№ 1315 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2019 рік» затверджені 
наступні показники: 

- граничний обсяг місцевого боргу міського бюджету на 31.12.2019 -  
1408,6 тис. грн.; 

-  обсяг платежів з погашення місцевого боргу – 940,0 тис. грн.; 
-  обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу – 73,0 тис. грн.  
Обсяг місцевого боргу складається з боргових зобов’язань за отриманим та 

непогашеним кредитом – 1408,6 тис. грн. (кредит від Північної Екологічної 
Фінансової Корпорації (НЕФКО). 

Витрати міського бюджету на 2019 рік з погашення та обслуговування 
місцевого боргу заплановано відповідно до графіків платежів за вищевказаним 
кредитом.  

 

   
ІІІ. Боргові інструменти, за допомогою яких планується забезпечити 

фінансування міського бюджету у 2019 році 

За рахунок надходжень бюджету розвитку (коштів, що передаються із 
загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановано 
погашення місцевого боргу у сумі 940,0 тис. грн. за кредитом Північної 
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Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), залученим в 2017 році у сумі 
3600,0 тис. грн. на реалізацію проекту «Термосанація будівлі Центру розвитку 
дитини № 18 м.Коростеня (капремонт) за адресою: м. Коростень, 
вул.Мануїльського,1». 

  
IV. Структура місцевого боргу міського бюджету 

Місцевий борг міського бюджету має наступну структуру: 

1) зовнішній борг – 1408,6 тис. грн., у т.ч.: 

- за типом  боргового зобов’язання: заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями – 1408,6 тис. грн.;   

- за типом кредитора: заборгованість за позиками, одержаними від 
міжнародних фінансових організацій – 1408,6 тис. гривень. 

V. Оцінка ризиків 

Відповідно до рішення Коростенської міської ради від 20 грудня 2018 року  
№ 1315 «Про міський бюджет міста Коростеня на 2019 рік» встановлено 
граничний розмір місцевого боргу міського бюджету на 31.12.2019 в сумі 
1408,6 тис.грн.  

Співвідношення обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду – 
1408,6 тис. грн. та запланованого обсягу надходжень бюджету розвитку 
міського бюджету  - 25106,0 тис. грн. (без урахування обсягу місцевих 
запозичень та капітальних трансфертів з інших бюджетів) становитиме 5,6 
відсотків. Питома вага видатків на обслуговування місцевого боргу (73,0 тис. 
грн.)  в обсязі видатків загального фонду міського бюджету без урахування  
субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6–8 частини першої статті 
97 Бюджетного кодексу України (455129,1 тис.грн.) становитиме 0,02 відсотків. 

 

 Оскільки погашення боргу та відсотків за кредитом від Північної 
Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) здійснюється у національній 
валюті,  ризики щодо вчасного погашення та обслуговування місцевого боргу є 
мінімальними.  
  

 

Заступник міського голови - 
начальник фінансового управління          Л.П.Щербанюк 


