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житомирськА міськА рАдА
департамент бюджету та фінансів

майдан  ім.  С.П.Корольова, 4/2,  м. Житомир,10014, тел. 48-12-25,  факс 22-89-51
код ЄдРПОУ О231 З430Е-іііаі1:  ±п@zt-гаdа.gоv]±а.

нАкАз

від 1С` ОЗ` 2о

Про затвердження звіту про
виконання Програми

№J3 -  9

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о1  серпня 2012
року  №  815  «Про  затвердження  Порядку  здійснення  контролю  за  ризиками`
пов'язаними    з    управлінням    державним    (місцевим)    боргом»,    рішення
Житомирсько.і. міськоЇ ради від  18.12.2018 №  1297 «Про бюджет Житомирсько.і.
місько.і. об'єднаної територіально.і.  громади  (бюджет  міста  Житомира)  на  2019
рік»

нАкАзую:

L  Затвердити     звіт     про     виконання     Програми     управління     боргом
Житомирсько.і. місько.і. об'єднаноЇ територіально.і. громади на 2019 рік, що
додається.

2.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  начальника  відділу
міжбюджетних відносин та управління місцевим боргом Тимощук В.В.

директор  департаменту
(`:.зJї:-:.:.:``

д.А.Прохорчук



зАтвЕрджЕно
Наказ департаменту бюджету та
фінансів ЖитомирськоЇ місько.і. ради№_ j -4_від   /ї

звіт
ііро вико[іання Програми  управління боргом Житомирсько.і.

місько.і. об'сднано.і. територіальноЇ громади на 2019 рік

1.Загальііі  поjіожеIіі]я

Звн  про  викопання  llроґрc"п  }щіав.тіінші  боргом  Житомирськоі  міськоЇ
об'єднано.і.    гериторіальноЇ   громади    на   2019   рік,   іцо   затверджена   наі{азом
департаменту  бюджету  та  фінансів  ЖитомирськоЇ  міськоЇ  ради  від  17.0L20l9
№1/2-д   (далі      -   Програма),   підготовлено   на   виі{онання   вимог  ґіостанови
Кабінету  міністрів  Укра.і.ни    від  1   серпня  2012  року  №815  «Про  затверд7к?ння
ПОрядіtу    здійснешія    h'онтрошо    за    ри3иками,    пов'язаними    3    управління
державним (місцевим) борго\і».

2. Стан та структура місцевого боргу на  кінець 2019 року

Рішеі-іням ЖитомирськоЇ місько.і. ради  від  18і 12.2018  №  1297  «Про бюд*ет
Житомирсько.і.    міськоЇ   об'сднано.і.   територіальноЇ   громади    (бюджет   міста
Житомира)  на  20l9  рпо>  (зі  змінами)  визначено  граничний  розмір  місцевого
боргу   біоджету  на  кінець 2019 рок}J  в сумі  76  363,З  тис.грн.

Фак'гичпо,  зіідно  ґ-іанік  зI3іту  }ґгіравління  державноЇ  казнаііейськоЇ  служби
Украіни  )   \і    Житt"ирі   ([іа.гп   Казпачейсїво),  станом  на  31   грудня  2019  року
місцевий    борг    стаіювш    55    513,9    тис.гріі.    Вказана    сума    відноситься    до
місцевого зовнішнього боргу.

до  структури  боргу  міського  бюджету  на  кігіець  2019  року  включаються
запо3ичешія, оті]имагП і а не погашені, у формі  кредиту міжнародно.і. фінансовоЇ
органі3ацh  а  самс   Нівііічноі  Екологічноі  ФінаґісовоЇ  Корпораці.і  (НЕФКО)  по
проекту     «Підвищення     енергоефективності     об'єктів     бюджетноі.     сфери
м. Житомира».

З. Пш`тежі 3і` місцеві" борго`і у 2019 рtші

Уііродt.в-л\.    :()19    рок}'    погашення    га    обслуґовування    місцевого    боргу
здійснювалос[, вчасно та в іювному обсязі.

Загальна сума коштів передбачених в біод7кеті громади  на виконання умов
кредитііоґо ,і]`оговору  ш  25  вереспя  2014  роt\'у № НЕФКО 4/13  між Північною



Екологічною  Фінансовою  Корпорацією  ІШФКО  та  Житомирською  міською
радою зі змінами становить 19 848,7 тис.грн.

Фактично,  проведені  розрахунки  з  ШФКО  на  суму  19  848,7  тис.грн.  в
тому   числі:   основна   сума   боргу   -   545,5   тис.євро   (що   становить   15   477,3
тис.грн.) обслуговування  кредиту НЕФКО -4  371,4 тис.грн., з них відсотки за
користуваііня  кредитними  коштами  -151,1  тис.євро  (  що  становить 4  281,6 тис.
грн.), сума коштів за банківське обслуговування переказів -89,8 тис.грн.

4.Показники та ризики пов'язані з управлінням місцевим боргом

Відповідно  до  рішення  ЖитомирськоЇ  місько.і.  ради  від  11.07.2013  №  564
«Про  залучення  кредиту  НЕФКО  для  фінансування  інвестиційного  проекту
«Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетно.і. сфери міста Житомира»,
підписано   кредитну   угоду   25.09.2014   №   ШФКО   4/13    між   Північною
Екотюгічною  Фінансовою  Корпорацією  (НЕФКО)  та Житомирською  міською
радою на загальну суму 3000 тис.t`вро. Кошти отримані в повному обсязі. З них
використано на енергозбереження -2 582 тис.євро.

Кошти в сумі  418 тис.євро рахуються на залишку в ПАТ  «КБ «Хрещатик».
Щодо  зазначеного  банку  Правлінням  НБУ  прийнято  рішення  від  о2.05.2016
№456-рш   «Про   відкликання   банківсько.і.   ліцензіЇ   та   ліквідацію   Публічного
акціонерного Товариства «Комерційний банк «Хрещатик».

департаментом бюджету та фінансів ЖитомирськоЇ місько.і. ради  13  червня
20]6    р.    була   подана   кредиторська   вимога   уповноваженій   особі   Фонду
гарантування   вкладів   фізиііних   осіб   на   ліквідацію   ПАБ   «КБ   «Хрещатик».
Листом   виконавчоЇ  дирекці.і.  Фонду  гарантування  вкладів  фізичних  осіб  від
о1.07.2016 №  20/1-28-1/5676  підтверджено  залишок коштів в сумі  418 тис.євро
та визнано Житомирсьіtу міську раду кредитором банку.

Систематично проводиться моніторинг черговості виплат кредиторам.

5. ІішП аспекти у1ірав.ііння `іісцеішм боргом

Відповідно   до   статті   74   Бюджетного   кодексу   Укра.і.ни   та   враховуючи
Порядок  здійснення  місцевих  запозичень,  затверджений  постановою  Кабінету
Міністрів Укра.і.ни від  16 лютого 2011  року №  110, видатки місцевого бюджету
на   обслуговування   місцевого   боргу   не   можуть   перевищувати   1О   відсотків
видатків  загального  фонду  місцевого  бюджету.  При  цьому  до  обсягу  видатків
загального   фонду   місцевого   бюджету   на   відповідний   рік   не   включаються
реверсна  дотація  та  субвенціЇ,   крім   субвенцій,   передбачених   пунктами   6-8
частини першо.і. статті 97 Бюджетного кодексу УкраЇни.

Видатки   на   обслуговування   місцевого   боргу   бюджету   Житомирсько.і.
міськоЇ об'єднано.і' територіально.і. громади  на 2019 рік  склали 4  371,4 тис.грн.,
що  ста[іовить  о,1   відсоті{а  видатків  загального  фонду  бюджету  територіально.і



громади   (без   урахування   реверсноЇ  дотаці.і.  та   субвенцій,   крім   освітньо.і.  та
медично`і` субвенцій).

Відповідно  до  частиґіи  третьо.і.  статті   18  Бюджетного  кодексу  Укра.і'ни,
загальний  обсяг місцевого  боргу та гарантованого  (Автономною Республікою
Крим  чи  територіальною  громадою  міста)  боргу  (без  урахув?ння  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  бк]джету  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
відповідно до частини четверто.і. статті 21  цього Кодексу.

Загаjіьний  обсяг  місцевого  та  гарантованого  боргу,  відповідно  до  даних
звіту  Казначейства  про  виконання  бюджету  ЖитомирськоЇ  місько.і.  об'єднаноЇ
і`ериторіально.і.   громади  станом на 31  грудня 2019 роіtу, складає     136178,8 тис.
грн.,  (місцевий  -55   513,9  тис.грн.;     гарантований  -    80  664,9  тис.грн.),  що
становить     51,8°/о     середньорічного     індикативного     прогнозного     обсягу
надходжень бюджету розвитку на 2020-2021  роки, у тому числі:  місцевий борг
~ 2 і , і Оіо та гарантований борг -30,7%.

Начальник  відді.іу .\іі>і`-біоджетних
відносин та управjііння місцевим боргом В.В. Тимощук


