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Звіт  
про виконання програми управління місцевим боргом 

 міського бюджету м. Коростеня за 2018 рік 
 

Звіт про виконання програми управління місцевим боргом міського 
бюджету м. Коростеня за 2018 рік, що затверджена наказом начальника 
фінансового управління від 24 січня 2018 року № 2/1, підготовлено на 
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 
року № 815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, 
пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом». 

 
І. Показники рішення Коростенської міської ради «Про міський 

бюджет на 2018 рік» в частині боргу міського бюджету 

Відповідно до рішення Коростенської міської ради від 21 грудня 2017 
року № 910 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами) було встановлено 
граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31 грудня 
2018 року в сумі 2348,6 тис. гривень. 

Загальні витрати на обслуговування та погашення місцевого боргу в 
2018 році (зі змінами) за рахунок коштів міського бюджету були заплановані 
в обсязі 1190,7 тис. грн., з них:  

- обсяг платежів з погашення місцевого боргу – 1101,4 тис. грн.; 
- обсяг платежів з обслуговування місцевого боргу – 89,3 тис. грн.   
Фактично, у 2018 році на обслуговування та погашення місцевого боргу 

було використано 1190,7 тис. грн., у т.ч.: 
- погашення місцевого боргу – 1101,4 тис. грн.; 
- обслуговування місцевого боргу (сплата відсотків) – 89,3 тис. гривень. 
Усі платежі з погашення та обслуговування місцевого боргу були 

здійснені вчасно та в повному обсязі. 
 

ІІ. Боргові інструменти, за допомогою яких забезпечувалося 
фінансування міського бюджету у 2018 році 

Джерелом погашення в 2018 році місцевого боргу по кредиту від 
міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації (НЕФКО) було визначено надходження коштів із загального 
фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

IІІ. Структура місцевого боргу міського бюджету 

Структура місцевого боргу міського бюджету на кінець 2018 року в 
загальній сумі 2348,6 тис. гривень на 100 % складається із зовнішнього 
місцевого запозичення у формі кредиту від Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації (загальна сума запозичення з даного джерела кредитування 
склала 3600,0 тис. гривень). За типом боргового інструменту місцевий борг 
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міського бюджету належить до довгострокового з повним його погашенням  
у 2021 році.   

 
ІV. Оцінка досягнутих показників та ризиків, пов’язаних з 

управлінням державним боргом 
 
Розмір місцевого боргу міського бюджету на  31.12.2018 склав 2348,6 

тис. гривень, що не перевищує граничного розміру зазначеного в рішенні 
Коростенської міської ради від 21 грудня 2017 року № 910 «Про міський 
бюджет на 2018 рік» (зі змінами) .  

Співвідношення обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду 
2348,6 тис.грн. та фактичного обсягу надходжень бюджету розвитку міського 
бюджету -   68006,6 тис. грн. (без урахування обсягу місцевих запозичень та 
капітальних трансфертів з інших бюджетів) склало 3,5 % проти запланованих 
6,7 відсотків. Цей показник свідчить про низький рівень боргового 
навантаження на міський бюджет. Питома вага видатків на обслуговування 
місцевого боргу (89,3 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 склала (411534,9 
тис. грн.) 0,02% проти запланованих 0,06 відсотків.  

Позика здійснена та погашається у національній валюті.  
Зважаючи на вищенаведені фактори, ризики щодо вчасного погашення 

та обслуговування місцевого боргу в 2018 році були мінімальними. 
 

 
 
Заступник начальника -  
начальник бюджетного відділу 
фінансового управління                             О.В.Мельниченко 

 


