
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
14 листопада 2019 року                   Ужгород                                            № 1751 

 

«Про здійснення місцевих запозичень  

до бюджету міста Ужгород у 2019 році» 

 

 

Відповідно до статей 16,74 Бюджетного кодексу України, пункту 26 

частини 1 статті 26, статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України 16.02.2011 року №110, з метою 

забезпечення фінансування видатків бюджету розвитку міста,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Здійснити у 2019 році місцеві запозичення до бюджету міста Ужгорода 

у формі отримання кредиту від публічного акціонерного товариства 

акціонерного банку «УКРГАЗБАНК». 

2. Метою запозичення є забезпечення фінансовим ресурсом видатків 

бюджету розвитку м. Ужгорода для проведення капітального ремонту та 

реконструкції міських шляхів.  

3. Форма здійснення запозичення – укладання договору позики 

(кредитного договору) 

 4. Затвердити істотні умови запозичення: 

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

14 430 000,00 (чотирнадцять мільйонів чотириста тридцять тисяч) гривень; 

4.2. Форма надання кредиту – не відновлювана кредитна лінія; 

4.3. Строк кредитування – 12 місяців з можливістю дострокового 

погашенням; 

4.4. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 18,5 

відсотків річних, з можливістю перегляду кожні 6 місяців у разі зміни облікової 

ставки Національного банку України; 

4.5. Щорічна комісія за управління кредитними коштами в частині 

обслуговування позичкового рахунку надання кредитних коштів – 0,5 відсотків 

від ліміту на дату нарахування; 



4.6. Погашення кредиту здійснюється щомісячно рівними частинами 

починаючи з 2-го місяця кредитування, за графіком згідно з договором;  

4.7. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється 

щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, які встановлені 

договором.  

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

витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення, 

здійснювати за рахунок коштів міського бюджету. 

6. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за 

запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається.  

7. Департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської 

ради (Гах Л.М.) щорічно, протягом строку запозичення, при формуванні 

проекту бюджету 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. Визначити: 

8.1. Ужгородську міську раду позичальником за кредитним договором. 

8.2. Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської 

ради ( Гах Л.М.) стороною кредитного договору від імені Ужгородської міської 

ради з правом здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, 

пов’язані із залученням запозичень до бюджету міста, погашенням основної 

суми боргу, виплатою відсотків за кредитним договором. 

9. Надати право директору департаменту фінансів та бюджетної політики 

Ужгородської міської ради (Гах Л.М.) подавати та одержувати необхідні заяви, 

довідки та інші документи, підписувати необхідні документи а також вчиняти 

інші дії, пов’язані з виконанням кредитного договору. 

10. Рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов 

здійснення запозичення Міністерством фінансів України. 

11.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Фартушка І., голову  

постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 

оподаткування та регуляторної політики (Готра В. В.). 

 
 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 


