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ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ  
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 16.03.2020 №  9                                                                 

          м. Вінниця 

НАКАЗ 

 

 

Про затвердження Звіту про 

виконання Програми управління 

місцевим боргом бюджету 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік 
 

 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 

№815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними 

з управлінням державним (місцевим) боргом»: 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік 

(додається). 

2. Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік 

оприлюднити на сайті Вінницької міської ради та опублікувати в засобах 

масової інформації. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту - начальника бюджетного відділу Лесь А.М. 

 

 

 

Директор департаменту                          Наталія Луценко 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту фінансів                                                                      

Вінницької міської ради                                                                      

від 16.03.2020 року № 9 

 
 

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік 

 

Загальні положення 

 

Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік (далі – 

Програма), затвердженої наказом департаменту фінансів Вінницької міської ради 

від 27.11.2019р. №50, 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. 
 

Показники бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від    

21 грудня 2018 року №1468 (зі змінами), в частині місцевого боргу  

 

Відповідно до ст. 74 Бюджетного Кодексу України та п. 7 Порядку здійснення 

місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16 лютого 2011 року №110, Міністерством фінансів України в 2019 році погоджено 

обсяг та умови здійснення Вінницькою міською радою місцевих запозичень: 

-  за кредитом від ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на проведення реконструкції 

(термомодернізації) комунальних закладів освіти в сумі 249,0 млн.грн. (наказ 

Міністерства фінансів України від 17.05.2019  року №205);  

-  від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на реалізацію 

проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця» в сумі 

14880.0 тис.грн.  (наказ Міністерства фінансів України від 22.10.2019  року №442). 
 

Вінницькою  міською радою 31.05.2019р. прийнято рішення за  №1769 щодо  

здійснення місцевого внутрішнього запозичення у формі отримання кредиту від 

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» до бюджету  розвитку спеціального фонду бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади для проведення 

реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти в сумі 

249,0млн.грн. 

Між ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та департаментом фінансів Вінницької міської 

ради підписаний кредитний договір про надання кредиту у формі  



 

невідновлювальної  відкличної кредитної лінії від 25.06.2019р. №201/2019/ВОД-

КБ-НВКЛ. 

В 2019 році відповідно до заявок головного розпорядника коштів – 

департаменту капітального будівництва до бюджету розвитку спеціального фонду 

бюджету Вінницької міської ОТГ отримано кошти кредиту в сумі 94 825 515,05 

гривень, які в повному обсязі направлені головному розпоряднику коштів на 

проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти. 

На обслуговування отриманого кредиту в 2019 році з загального фонду 

бюджету Вінницької міської ОТГ направлено 3 815 756,22 гривень (планові 

призначення – 3 815 757,0 гривень). 
 

01 листопада 2019р. Вінницькою міською радою прийнято рішення за  №2015 

про здійснення місцевого зовнішнього запозичення до бюджету розвитку 

спеціального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади у формі отримання кредиту від Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО) на реалізацію проекту «Реконструкція системи зовнішнього 

освітлення м.Вінниця» в сумі 14880,0 тис.грн. 

Між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та 

Вінницькою міською радою 23.12.2019р. укладений кредитний договір ESC 4/19. 

В зв’язку із довготривалістю тендерної процедури кошти кредиту у 2019 році 

не отримувались. 

На співфінансування проекту  - оплату консультаційних послуг з проведення 

тендерних закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) з загального фонду 

бюджету Вінницької міської ОТГ направлено 98,5 тис.грн. 
 

Граничний обсяг місцевого боргу бюджету станом на 31 грудня 2019 року 

склав 135 204 308,05 гривні,  в тому  числі по загальному фонду бюджету  в  сумі 

40 378 793,0 гривні, по спеціальному фонду бюджету в сумі 94 825 515,05  гривень, 

що включає вибірку в 2019 році кредиту від ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», та складає 

95,2 відсотка до передбаченого в бюджеті обсягу боргу (142 042 793,0 гривні), в 

тому числі 100 відсотків по загальному фонду та 93,3 відсотка по спеціальному 

фонду (101 664 000,0 гривень), що пов’язано з неповною виборкою кредиту від 

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на суму 2 374 484,95 гривні та неотриманням кредитних 

коштів в сумі 4 464 000,0 гривень від Північної Екологічної Фінансової Корпорації 

(НЕФКО) в зв’язку з не завершенням тендерної процедури по проекту 

«Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця». 

 

Усі платежі з обслуговування місцевого боргу були здійснені вчасно та в 

повному обсязі. 
 



Боргові інструменти, за допомогою яких було забезпечено 

фінансування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади в 2019 році 

 

Відповідно до умов кредитного договору, укладеного з  ПАТ АБ 

«УКРГАЗБАНК», погашення тіла кредиту в 2019 році не здійснювалося. 

 

Стан та структура місцевого боргу бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади в 2019 році 

 

На кінець 2019 року по спеціальному фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади утворився місцевий борг в сумі 94 825 515,05 

гривень за рахунок здійсненого внутрішнього місцевого запозичення від ПАТ 

АБ «УКРГАЗБАНК» в сумі 94 825 515,05 гривень.  

За типом боргового інструменту місцевий внутрішній борг бюджету 

належить до середньострокових з терміном погашення у 2024 році. 

 

Оцінка ризиків 
 

Відповідно до частини третьої статті 18 Бюджетного кодексу України 

загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою 

Крим чи територіальною громадою міста боргу (без урахування гарантійних 

зобов'язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових 

організацій) станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 

відсотків середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень 

бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних 

трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів), визначеного прогнозом відповідного 

місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. 

Розмір місцевого боргу та гарантованого Вінницькою міською радою боргу 

станом на 31 грудня 2019 року склав 227 345 599,10 гривень,  що складає 21,1 

відсоток від середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень 

бюджету розвитку (1077049612 гривень) (індикативні прогнозні показники 

бюджету розвитку на 2020 рік – 1 122 660 398,0 гривень; 2021 рік – 1 031 438 

826,0 гривень, рішення виконавчого комітету від 06.12.2018 № 2640, зі змінами 

внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради 15.08.2019р. №2071) . 

Відповідно до частини шостої статті 74 Бюджетного кодексу України 

видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть 

перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету. 

Питома вага видатків на обслуговування боргових зобов’язань                             

(7 161 261,60 гривень) в обсязі видатків загального фонду бюджету (без 

трансфертів) 2 767 493 722,0 гривень, складає 0,3 відсотка. 

 



Співпраця з рейтинговими агентствами 

Для оцінки кредитоспроможності міста, з метою підтвердження 

незалежності присвоєння кредитного рейтингу виконавчим комітетом міської 

ради укладені договори з двома рейтинговими агентствами, а саме «IBI-Рейтинг» 

та «Кредит-Рейтинг», згідно яких та на підставі проведеного аналізу 

економічних та фінансових показників міста рейтингові агентства два рази на рік 

надають висновки щодо рівня кредитного рейтингу міста. 

За результатами фінансово-господарської діяльності територіальної 

громади за І півріччя 2019 року: 

- 10.12.2019р. Рейтинговим комітетом рейтингового агентства «Кредит-

Рейтинг» прийнято рішення, яким місту Вінниці було підтверджено 

довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня uaA+ за Національною 

рейтинговою шкалою з прогнозом  «стабільний»;  

- 18.12.2019р. Рейтинговим комітетом рейтингового агентства «ІВІ-

Рейтинг» прийнято рішення, яким  місту Вінниці підтверджено довгостроковий 

кредитний рейтинг інвестиційного рівня uaA за Національною рейтинговою 

шкалою з прогнозом  «стабільний». 

Підтверджений місту кредитний рейтинг місту характеризується високою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками та 

вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу 

протягом року. 

Рівень кредитоспроможності залежить від впливу комерційних, фінансових 

та економічних умов. 

Рівень кредитного рейтингу міста Вінниці підтримується: 

 високим рівнем бюджетної забезпеченості міста; 

 збереження високих темпів зростання дохідної частини бюджету; 

 диверсифікацією господарського комплексу міста за видами 

економічної діяльності; 

 високим рівнем прозорої діяльності міської влади та здійсненням 

заходів щодо покращення надання послуг суб’єктами підприємництва 

та мешканцями міста; 

 ефективною політикою міської влади стосовно управління місцевим 

боргом з метою оптимізації його обсягу й структури та зменшення 

боргового навантаження бюджету міста. 
 

 

 

Директор департаменту фінансів                                           Наталія Луценко 
 

 

Виконавець: 

Лесь А.М. 

59-50-60 


