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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 31.05.2019 №1769 

                 м. Вінниця                                                        41 сесія 7 скликання  

 

Про здійснення запозичення  

до бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної 

громади  

 
 

Відповідно до статті 74 Бюджетного кодексу України, п. 26  ч. 1 статті 

26, ч. 1 статті 59  та ч. 1 ст.70 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011р. №110 «Про 

затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Здійснити у 2019-2020 роках запозичення до бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у формі отримання кредиту від публічного 

акціонерного товариства акціонерного банку «УКРГАЗБАНК». 

 

2.  Метою запозичення є забезпечення фінансовим ресурсом видатків бюджету 

розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади для проведення 

реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти.  

 

3. Форма здійснення запозичення – укладення договору позики (кредитного 

договору).   

 

4. Затвердити істотні умови запозичення: 

 

4.1. Вид запозичення – середньостроковий кредит. 

 

4.2. Розмір запозичення (основна сума боргу) та валюта запозичення –          

249 000 000 (двісті сорок дев’ять мільйонів) гривень, з них в 2019 році  - 

97 200 000, 0 гривень (дев’яносто сім мільйонів двісті тисяч гривень, в 2020 році 

– 151 800 000,0 гривень (сто п’ятдесят один мільйон вісімсот тисяч гривень). 
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4.3. Період, на який здійснюється запозичення – 5 років з пільговим періодом 1 

рік.  

 

4.4. Відсоткова ставка за користування залученими коштами – 19,5 відсотків 

річних з можливістю  перегляду кожні 6 місяців у разі зміни облікової ставки 

Національного банку України, але не менше ніж 16,0 відсотків річних та не 

більше 23,0 відсотків річних.  

 

4.5. Погашення кредиту здійснюється щоквартально рівними частинами, 

починаючи  з 13–го місяця кредитування, за графіком згідно з договором. 

 

4.6. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється 

щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, які встановлені 

договором. 

 

5. Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, а також інші витрати, 

пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, здійснювати за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. 

 

6. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням – без 

забезпечення. 

 

7. Департаменту фінансів міської ради щорічно протягом строку запозичення 

при формуванні проекту бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на відповідний рік передбачати у необхідних обсягах витрати на 

погашення та обслуговування боргових зобов’язань до кінця дії цих зобов’язань 

та інші витрати, пов’язані з отриманням даного запозичення. 

 

8. Уповноважити директора департаменту фінансів міської ради вчиняти всі 

необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством 

України дії, пов’язані з залученням даного запозичення до бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади.  

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(В.Кривіцький). 

 
Міський голова                                                                                     С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора - 

начальник бюджетного відділу                                                  

 
 


