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нАкАз

р;їд  27,  ф7.  Гд2 Г.

Про затвердження Програми

№ с?- 9

Відповідно  до  постанови  Кабінеіу  Міністрів  Укра.і'ни  від  оІ  серпіія  20і2
року  №  815  «Про  затвердження  Порядку  здійснення  контролю  за  ризиками,
пов'язаними  з  управлінням  державним  (місцевим)  боргом»,  рішення  місько.і.
ради  від  24.12.2021  №422  "Про  бюджет  Житомирсько.і.  місько.і.  територіально`і'
громади [іа 2022 рік"

нАкАзую:

1.   Затвер;іиі`и  Програму }Jправлініія боргом бю,іже'г}' Житомирсько.і. місько.і
терііторіа.'іьно.і. грt"а,.іи  на  20:2  рік,   що до,тіається.

2.  Контроль за виконанням  цього наказу покласти  на заступника директора
департаменту    бюджету    та    фінансів    Житомирсько.і.    місько'і.    ради    -
начальника   відділу   міжбюджетних   відносин   та   управління   місцевим
боргом Валентину Тимощук.

директор с# діна ПРОХОРЧУК



зАтвЕрджЕно
Наказ департаменту бюджету та

9іідНа2Н9,іВс,Жzиzж:ько#9місї;еФади

прогрАмА
УПРаВЛіННЯ боРГОМ бЮдЖеТ.\' Житомирсько.і. місько.і.

територіально.і. громади на 2022 рік

Програма      управління      боргом      бюджету      ЖитомирськоЇ      місько.і'
територіально.і.   громади   на   2022   рік   розроблена   відповідно   до   Порядку
здійснення   контролю   за  ризиками,   пов'язаними   з   управлінням  державним
(місцевим) боргом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни   від
1  серпня 2012 року №815.

Звіт  про  виконання  програми  управ,ііння  боргом  місцевого  бюджету  за
звітний  бюджетний  період  буде  сформовано  та  опубліковано  не  пі'3ніше  ніж
через три місяці після закінчення бюджетного періоду.

1. Основні заходи, які  пjтанується  здійсни" для управління  місііевим
боргом:
-     утримання обсягу місцевого боргу на економічно безпечному рівні;
-     своєчасне та в повному обсязі виконання зобов'язань за місцевим боргом;
-    проведення операцій, пов'язаних з управлінням місцевим боргом, з метою

економі.і. коштів бюджету ЖитомирськоЇ місько.і.  територіально.і. громади;
здійснення  контролю  за  ризиками,  пов'язаними  з  управлінням  місцевим
боргом;
забезпечення  про3орості  діяльності,  пов'язано.і.  з  управлінням  місцевим
боргом, та публічності відповідно.і. інформаціЇ.

2.     ПОказники     рішення     «Про     бЮ,ті.л`.ет     Житомиг}сьКО.].     місько.і.
територіаль[іо.і. громади на 2022 рік» в час"ні боргу місцевого бюджету

Рішенням  місько.і.  ради  від  24.12.2021  №422  "Про  бюджет  Житомирсько.і.
місько.і.  територіально.і.   громади   на   2022   рік"   визначено   граничний   розмір
місцевого боргу місцевого   бюджету станом  на  31.12.2022  року  в сумі  218І 8,2
тис.грн'

Витрати  місцевого  бюджету  на  2022  рік  з  погашення  та  обслуговування
боргу заплановано відповідно до:
-     графіків платежів за вже існуючим боргом місцевого бюджету на момент

скjіадання   проект}J  рішення  «Про  бюджет  Житомирсько.і.  територіальноЇ
громади на 2022 рік»;



планових      обсягів      3апозичень      на      2022      рік      на      фінансування
енергоефективних проектів міста;

-     прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;

-     прогнозу обсягів  витрат  на  обслу[`овування боргу місцевого бюджету.

Характер   ро3рахунків   платежів   за   позикою   3алежить   від   кредитора   -
Північно.і. Екологічно.і. Фінансово.і. Корпораці.і. (НЕФКО), який застосовує власну
методику розрахунку платежів за позикою.

Загальні   витрати   3а   зовнішнім   борг`ом   бю]жет}J   Житомирсько.і.   місько.і
територіально.і. іромаjіи,  що мають б}'ти '3діі-існені }ґ 2022 році  за рахунок коштів
місцевого бюджету, оцінюються на рівні 25 577,9 тис.грн. в т.ч.:
-погашення місцевогоборгу-2l  818,2тис.грн.;
-     обслуговування  місцевого  боргу -2 408,4 тис.грн.

З.  Боргові  інструменти,  за  допомогою  яких  планується  3абезпечи"
фінансування  бюджету  Житомирсько.і.  місько.і.  територіально.і.  громади  у
2022  рощі

Упродовж    2022    року    фінансування    бюджету   Житомирсько.і.   місько.і.
територіальноЇ іі]омади здійснюватиметься:

за типом кредитора -зовнішній борг;
за строком погашення -довгострокове запо3ичення;
за типом боргового інструменту -запозичення;
за видом запозичення -іно3емна ваjіюта (євро);
за рахунок бюджету ро3витку - погашення.
Періодичність  погашення  боргових  зобов'язань  -  платежі  за  півріччя  у

строки  15 травня та  15 листопада згідно з умовами, встановленими договором
від 25 вересня 2014 року № НЕФКО 4/13 з Північною Екологічною Фінансовою
Корпорацією зі змінами.

Передбачено  договором  і  добровільне  дострокове  погашення,  за  умови
надання   попереднього   безвідкличного   письмового   повідомлення   НЕФКО.
Часткові   дострокові   погашення   мають   бути   спрямовані   на   зменшення   в
зворотньому порядку строку погашення всіх ііепогашених траншів.

4. Стан та структура боі]гу міс[іевого біоджету на 2022 рік

до структури  боргу  місцевого бюджету  на кінець 2022  року  включаються
запозичення,   отримані   та   не   погашені,   у   формі    кредиту   від   ПівнічноЇ
Екологічно.і.    ФінансовоЇ    Корпораці.і.   (НЕФКО)    по    проекту    «Підвищення
енергоефективності     об'єктів     бюджетно.і.    сфери     м.Житомира»,     а     саме
впровадження енергоефективних заходів  в 22 бюджетних зактіадах міста :

кошти кредиту отримані в 2015-2017 роках в сумі 3 000 тис.євро.

погашення кредиту у другому півріччі 2018 року  у сумі 272,7 тис.євро;



погашення кредиту у 2019 році у сумі 545,5 тис.євро;

погашення кредиту у 2020 році у сумі 545,5 тис.євро;

погашення кредиту у 2021  році у сумі 545,5 тис.євро;

Крім   зовнішнього   боргу,   по   загальному   фонду   бюджету   рахується
внутрішній  борг -заборгованість  по середньострокоізій  позиці,  яка отримана в
2013  році  в органах державно'і. казначейсько.і. служби  в зв'язку 3  невиконанням
плану   Міністерства   фінансів   Укра.і.ни   по   доходах,   що   враховуються   при
визначені міжбюджетних трансфертів, в сумі 56  117,3 тис.грн.

Відповідно    до     пункту    2l     Прикінцевих    та     перехідних     положень
Бюджетного кодеіtсу УкраЇни  погашення '3аборгоізаності за середньостроіtовими
позиками     перед    державним    бюджеі`ом,    яка    `3находиться    на    обліку    в
Ка3начействі  Укра.і.ни,  не  3дійснюється  до  3аконодавчого  врегулювання  цього
питання.

5. ПОгашення та обслуговування боргу
В   2022   році   планується   сплатити   міжнародній   фінансовій   організаці.і

mвнічна   Екологічна   Фінансова   Корпорація   (ІШФКО)   згідно   договору   від
25,09.2014  №  НЕФКО  4/13  тіло  кредиту  в  сумі  545,5  тис.євро  та  відсотки  за
користування кредитними коштами в сумі 58 тис.євро.

Відповідно   до   іtредитного   договору   у   2022 році   буде   3дійснюватися
погашення  тіла  кредиту,  кошти  на  купівлю  валюти    в  сумі  21818,2  тис.грн.
3аплановані у бюджеті на 2022 рік.

На  кінець  2022  року  обсяг  місцевого  боргу.  з  урахуванням    часткового
погашення, прогнозугться  в сумі  21  818,2 тис.грн.

Кінцевий  термін  погашення  кредиту  міжнародній  фінансовій  організаці.і.
Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - 15 листопада 2023 року.

6. Оііінка ризиків
Обсяг платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу може бути

збільшено у випадку збільшення курсу євро до гривні.

для   здійснення   контролю   за   ризиками,   пов'язаними   з   управлінням
місцевим боргом, департамент бюджету та фінансів ЖитомирськоЇ місько.і. ради
за  рішенням  місько.і.  ради  може  проводити  операці.і.  з  розміщення  тимчасово
ві.іьних  коштів  місцевого  бю,"\-ет,v  на  депозитах  '3  подальшим  повернен[іям
таких коштів до кінця бюджетного ііеріоду.

7. Очікувані результа"
Виконання     Програми     управління     боргом     Житомирсько.і.     міськоЇ

територіально.і. громади на 2022 рік сприятиме:
-     виконанню зобов'язань за місцевим боргом своєчасно та в повному обсязі;



дотриманню   Бюджетного   кодексу   Укра.і.ни   та   Закону   УкраЇни   «Про
ратифікацію    Рамково.і.    угоди    між    Урядом     УкраЇни    та    Північною
екологічною фінансовою корпорацією»;
продовженню    розвитку    міцних    взаємовідносин    з    інвесторами    та
подальшому удосконаленню політики управління місцевим боргом.

3аст}`тіник диреh-і`Ора департаменту
бюджету та фінансів ЖитомирськоЇ
міськоЇ ради -начальник відділу
міжбюджетних відносин та управління
місцев" боргом '     ВtїгіентинаТИМОЩУК


