
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VІІI сесія    VIІI   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 серпня 2021 року                    Ужгород                            № 347 

 

Про здійснення місцевих запозичень  

до бюджету Ужгородської міської  

територіальної громади у 2021 році 

 

Відповідно до частини 3 статті16, статей 18, 71, 74 Бюджетного кодексу 

України, пункту 26 частини 1 статті 26, статті 70 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, постанови Кабінету Міністрів України 16.02.2011 

року №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень»(зі 

змінами), рішення І сесії Ужгородської міської ради VIII скликання 22.12.2020 

№20 «Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік» 

(зі змінами), з метою фінансування видатків бюджету розвитку спрямованих на 

створення, приріст, оновлення стратегічних об’єктів довгострокового 

користування та об’єктів, спрямованих на задоволення інтересів мешканців 

міста,  

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Здійснити у 2021 році місцеве внутрішнє запозичення до бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади з дотриманням таких істотних 

умов: 

1.1. Розмір (основна сума) та валюта запозичення – 80 000 000,00 

(вісімдесят мільйонів ) гривень; 

1.2. Форма здійснення запозичення – кредит (не відновлювана відклична 

кредитна лінія) у формі укладання кредитного договору з публічним 

акціонерним товариством акціонерний банк «УКРГАЗБАНК»; 

1.3. Строк кредитування – 60 місяців з можливим достроковим 

погашенням; 

1.4. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами є 

змінюваною та розраховується за обліковою ставкою Національного банку 

України + маржа. Маржа визначається на день укладання кредитного договору 

як різниця між ставкою 11,29 % та обліковою ставкою Національного банку 

України, що буде діяти на день укладання кредитного договору. Відсоткова  

ставка змінюється наступного дня за днем, у який відбувається зміна розміру 

облікової ставки Національного банку України. З моменту укладання 

кредитного договору і до моменту першої зміни відсоткової ставки (у зв’язку зі 



зміною облікової ставки Національного банку України) відсоткова ставка буде 

становити 11,29 % річних; 

1.5. Комісія за надання кредитних коштів – відсутня; 

1.6. Погашення основної суми боргу здійснюється щомісячно у строки та 

згідно з умовами, встановленими кредитним договором з можливим  

урахуванням пільгового періоду – 6 місяців; 

1.7. Сплата процентів здійснюється щомісячно у строки та згідно з 

умовами, встановленими кредитним договором. 

2. Мета запозичень: залучення коштів до міського бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади для забезпечення фінансовим ресурсом 

проєктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціально 

культурної сфери та комунального господарства міста. 

3. Визначити Ужгородську міську раду позичальником за кредитним 

договором. 

4. Уповноважити директора департаменту фінансів та бюджетної 

політики Ужгородської міської ради (Л. ГАХ): 

4.1. Здійснити місцеві запозичення шляхом укладання та підписання 

кредитного договору із публічним акціонерним товариством акціонерний банк 

«УКРГАЗБАНК» на умовах передбачених цим рішенням від імені 

Ужгородської міської ради; 

4.2. Забезпечити виконання усіх необхідних заходів та вчиняти 

правочини, в тому числі підписувати додаткові угоди та договори про внесення 

змін до кредитного договору, які пов’язані із залученням до бюджету 

Ужгородської міської територіальної громади місцевого запозичення, 

погашення основної суми боргу сплатою процентів та виконання інших 

зобов’язань за кредитним договором; 

4.3. Подавати та одержувати заяви, довідки та інші документи, 

підписувати необхідні документи, а також вчиняти інші дії, пов’язані з 

виконанням кредитного договору; 

4.4. Щорічно протягом строку дії кредитного договору передбачати в 

бюджеті Ужгородської міської територіальної громади кошти для забезпечення 

виконання зобов’язань за запозиченням. 

5. Визначити, що погашення кредиту та сплата процентів за кредитом, а 

також інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного місцевого 

запозичення, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади . 

6. Рішення набуває чинності відповідно до чинного законодавства, але не 

раніше дати погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов 

здійснення запозичення. 

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально–економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, 

інвестиційної та регуляторної політики (А. Риба). 

 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 


