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Наказ Міністерства фінансів України

________________ 2022 року № _____

ЗМІНИ
до Методичних рекомендацій щодо погодження обсягу та умов здійснення 

місцевих запозичень і надання місцевих гарантій

1. У розділі 1:

1) пункті 3 слова «органами місцевого самоврядування» замінити словами 
«обласними радами, обласними державними адміністраціями, міськими радами 
та їх виконавчими органами»;

2) пункті 5 слово «Чинні» виключити.

2. У розділі 2:

1) у главі 1:

у пункті 1:

абзац третій замінити новими абзацами такого змісту:
«Відповідно до частини першої статті 74 Кодексу місцеві запозичення 

здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку:
бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міських територіальних 

громад та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних 
об’єктів довготривалого користування або об’єктів, що забезпечують виконання 
завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, 
спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і 
міських територіальних громад;

обласних бюджетів та використовуються для створення, приросту чи 
оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, що 
забезпечують виконання завдань обласних рад, спрямованих на задоволення 
спільних інтересів територіальних громад області, відновлення та реконструкцію 
об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що 
перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, а 
також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг 
загального користування державного, місцевого значення.».

У зв’язку з цим, абзаци четвертий–восьмий вважати відповідно абзацами 
шостим–десятим;

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1217
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абзац сьомий після слів «такої субвенції» доповнити словами                                                     
«, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного 
місцевого бюджету.»;

в абзаці дев’ятому:
після слів «на пленарних засіданнях» доповнити словом «відповідних»;
слова «обласних і» виключити; 

у пункті 3:

в абзаці першому:
слово «письмове» виключити;
доповнити після слова «повідомлення» словами «у паперовій або 

електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису 
відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» і «Про електронні довірчі послуги»,»;

абзац тринадцятий виключити;
У зв’язку з цим, абзаци чотирнадцятий–двадцять дев’ятий вважати 

відповідно абзацами тринадцятим–двадцять восьмим;

в абзацах п’ятнадцятому та шістнадцятому слова «чи міський бюджет» 
замінити словами «бюджет чи бюджет міської територіальної громади»;

абзац двадцятий після слів «обласними радами чи» доповнити словом 
«міськими»;

в абзаці двадцять третьому слова та цифри «та субвенції, крім субвенцій, 
передбачених пунктами 6, 8 частини першої статті 97 Кодексу.» замінити 
словами «, трансферти з місцевого бюджету до інших місцевих бюджетів за 
рахунок трансфертів з державного бюджету та видатки загального фонду 
бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету та за рахунок субвенцій з 
інших місцевих бюджетів»;

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:
«розрахунок середньорічного обсягу доходів загального фонду місцевого 

бюджету, які надійшли за три попередні бюджетні періоди, що передують 
прийняттю рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи 
міської ради про здійснення місцевого запозичення, без урахування доходів, 
визначених пунктами 1, 11 частини першої статті 64, пунктом 1 частини першої 
статті 66 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетних трансфертів (за 
формою, затвердженою Мінфіном);»;

після абзацу двадцять сьомого доповнити новим абзацом двадцять восьмим 
такого змісту:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1529
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n2385
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«9) за умови здійснення запозичення шляхом отримання позики – 
засвідчену копію листа-пропозиції кредитної чи фінансової установи, яка надає 
позику.».

У зв’язку з цим, абзац двадцять восьмий вважати абзацом  двадцять 
дев’ятим;

абзац двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:
«Відповідно до пункту 6 Порядку щодо запозичень надсилання до Мінфіну 

документів, передбачених підпунктах 1 - 9 цього пункту, у паперовій формі 
здійснюється разом із електронним носієм інформації, на якому записано файли 
проектів цих документів у форматах PDF та/або Microsoft Excel. Надсилання до 
Мінфіну документів, передбачених цим пунктом, в електронній формі 
здійснюється у форматах PDF та/або Microsoft Excel (електронні адреси: 
infomf@minfin.gov.ua та Local05240@minfin.gov.ua). У темі повідомлення 
рекомендується зазначити назву відповідної ради.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«У разі здійснення декількох запозичень за кожним запозиченням подається 

окреме повідомлення із доданням усіх документів.»;

в абзаці другому пункту 4:
слово «письмового» виключити;
слова «Порядку про запозичення» замінити словами «Порядку щодо 

запозичення»;

у пункті 5:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Згідно з частиною сьомою статті 74 Кодексу Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим, відповідні обласна та міська ради не мають права здійснювати 
у поточному бюджетному періоді нові місцеві запозичення та надавати місцеві 
гарантії, якщо у процесі здійснення платежів з погашення та обслуговування 
місцевого боргу та/або гарантованого місцевого боргу, обумовлених договором 
між кредитором та позичальником та/або правочином надання місцевої гарантії, 
порушено графік платежів, що призвело до нарахування будь-яких штрафних 
санкцій, до погашення такої простроченої заборгованості та сплати усіх 
нарахованих штрафних санкцій.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
«Якщо протягом поточного та наступного бюджетних періодів після 

погашення простроченої заборгованості та сплати усіх нарахованих штрафних 
санкцій відповідно до абзацу першого цієї частини статті допущено повторне 
порушення графіка платежів у процесі здійснення платежів з погашення та 
обслуговування місцевого боргу та/або гарантованого місцевого боргу, що 
призвело до нарахування будь-яких штрафних санкцій, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та міська ради не мають права 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/110-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1224
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1224
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здійснювати нові місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії протягом 
трьох наступних бюджетних періодів.»;

2) в абзаці третьому глави 2 слова «фінансового органу або міський голова, 
якщо фінансовий орган не створено згідно із законом» замінити словами 
«місцевого фінансового органу»;

3) в абзаці першому пункті 2 глави 3 слова «фінансового органу або міський 
голова, якщо фінансовий орган не створено згідно із законом» замінити словами 
«місцевого фінансового органу;».

3. У главі 1, розділу 3:

1) пункті 2:

в абзаці першому:
слово «письмове» та слова «у паперовому вигляді» виключити;
доповнити після слова «повідомлення» словами «у паперовій або 

електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису 
відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» і «Про електронні довірчі послуги»,»;

в абзаці тринадцятому слова «виконавчого органу» замінити словами  
«виконавчого комітету»;

в абзаці двадцять другому після слів «обласною радою чи» доповнити 
словом «міською»; слово «міста» виключити;

абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
«розрахунок середньорічного обсягу доходів загального фонду місцевого 

бюджету, які надійшли за три попередні бюджетні періоди, що передують 
прийняттю рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи 
міської ради про надання місцевої гарантії, без урахування доходів, визначених 
пунктами 1, 11 частини першої статті 64, пунктом 1 частини першої статті 66 
Бюджетного кодексу України, та міжбюджетних трансфертів (за формою, 
затвердженою Мінфіном), та які планується спрямовувати на погашення 
основної суми місцевого боргу протягом усього періоду його погашення, а також 
на здійснення платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань 
Автономної Республіки Крим, обласної ради чи міської територіальної громади, 
з урахуванням вимог частини п’ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу 
України;»;

в абзаці двадцять сьомому слова «чи міський бюджет» замінити словами 
«бюджет чи бюджет міської територіальної громади»; 

в абзаці двадцять дев’ятому слова «чи міського бюджету» замінити словами 
«бюджету чи бюджету міської територіальної громади»;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n381


5

абзац тридцять третій після слів «обласними радами чи» доповнити словом 
«міськими»;

в абзаці тридцять сьомому:
після слів «обласною радою чи» доповнити словом «міською»;
слово «міста» виключити;

2) пункт 3 викласти у такій редакції:
«Надсилання до Мінфіну документів, передбачених пунктом 2 глави 1 

розділу 3, у паперовій формі здійснюється разом із електронним носієм 
інформації, на якому записано файли проектів цих документів у форматах PDF 
та/або Microsoft Excel. Надсилання до Мінфіну документів, передбачених цим 
пунктом, в електронній формі здійснюється у форматах PDF та/або Microsoft 
Excel (електронні адреси: infomf@minfin.gov.ua та Local05240@minfin.gov.ua). У 
темі повідомлення рекомендується зазначити назву відповідної ради.

У разі надання декількох гарантій за кожною гарантією подається окреме 
повідомлення із доданням усіх документів.».

4. Абзац восьмий розділу 4 викласти в такій редакції:
«Відповідно до частини третьої статті 18 Кодексу загальний обсяг 

місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною 
радою чи міською територіальною громадою боргу станом на кінець 
бюджетного періоду не може перевищувати 200 відсотків середньорічного 
обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету, які надійшли за три 
попередні бюджетні періоди, що передують прийняттю рішення Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради про здійснення місцевого 
запозичення та/або надання місцевої гарантії, без урахування доходів, 
визначених пунктами 1, 11  частини першої статті 64, пунктом 1 частини першої 
статті 66 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетних трансфертів.».

5. У розділі 5:
абзац дев’ятий викласти в такій редакції: 
«Надсилання до Мінфіну документів у паперовій формі здійснюється разом 

із електронним носієм інформації, на якому записано файли проектів цих 
документів у форматах PDF та/або Microsoft Excel. Надсилання до Мінфіну 
документів, передбачених цим пунктом, в електронній формі здійснюється у 
форматах PDF та/або Microsoft Excel (електронні адреси: infomf@minfin.gov.ua 
та Local05240@minfin.gov.ua). У темі повідомлення рекомендується зазначити 
назву відповідної ради.»;

в абзаці першому пункту 2 глави 1 цифри та символи «24–27» замінити 
цифрами та символами «23–26»;

пункт 1 глави 2 викласти в такій редакції:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n390
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1017
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n2145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1053
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«1. Для реєстрації наданих місцевих гарантій у Реєстрі місцевих запозичень 
та місцевих гарантій Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та 
міські ради подають Мінфіну у десятиденний строк після укладення договору 
про надання місцевої гарантії завірену в установленому порядку його копію, а 
також завірені в установленому порядку копії:

договорів, виконання зобов’язань за якими забезпечено гарантіями;
договорів про погашення заборгованості позичальника перед Автономною 

Республікою Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою за 
виконання гарантійних зобов’язань;

змін, що вносилися до істотних умов таких договорів;
рішення Антимонопольного комітету про результати розгляду справи про 

державну допомогу.».

6.  У додатку 1 до цих Методичних рекомендацій:
у заголовку слово «ЧИННІ»  виключити;
пункт 8 виключити.
У зв’язку з цим, пункти 9–18 вважати відповідно пунктами 8–17.

7.  У додатках 2 – 6 до цих Методичних рекомендацій

слова «____________________________»
                                  (підпис)              (власне ім’я, прізвище)

замінити словами «_____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ»;

8. У пункті 2 додатку 2 до цих Методичних рекомендацій слова «(у разі, 
якщо фінансовий орган не утворено як окрему юридичну особу, - голову 
обласної ради / міського голову)» виключити; слова «(посада керівника 
фінансового органу обласної/міської ради, ім'я, прізвище)» замінити словами 
«(посада керівника місцевого фінансового органу обласної державної 
адміністрації/міської ради, ім'я, прізвище)».

9. У додатку 3 до цих Методичних рекомендацій:

у пункті 5 слова «(у разі, якщо фінансовий орган не утворено як окрему 
юридичну особу, - голову обласної ради / міського голову)» виключити; слова 
«(посада керівника фінансового органу обласної/міської ради, ім'я, прізвище)» 
замінити словами «(посада керівника місцевого фінансового органу обласної 
державної адміністрації/міської ради, ім'я, прізвище)»;

у пункті 7 слово «ради» змінити словом «області».

10. У додатку 4 до цих Методичних рекомендацій:

заголовок викласти в такій редакції:
«Проект рішення/розпорядження виконавчого комітету міської 

ради/обласної державної адміністрації про затвердження висновку щодо 
доцільності залучення кредиту під гарантію обласної/міської ради»;
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слова «______________________________ обласна/міська рада
                     Виконавчий комітет / обласна державна адміністрація

РІШЕННЯ № _______»
замінити словами «______________________________________________

                                             Виконавчий комітет / обласна державна адміністрація
                   

                                        РІШЕННЯ/РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _______»;

у пункті 2 слово «управлінню» замінити словом «органу»;

слова «Додаток 
           до рішення виконавчого комітету міської ради / 
           обласної державної адміністрації»
замінити словами «Додаток
                               до рішення виконавчого комітету міської ради / 
                               розпорядження обласної державної адміністрації»

слова та цифру «5. Вплив Проекту на економічний та соціальний розвиток 
міста» замінити словами та цифрою «5. Вплив Проекту на економічний та 
соціальний розвиток міської територіальної громади / області»;

слова «доцільно дозволити міському комунальному підприємству» 
замінити словами «доцільно дозволити комунальному підприємству»;

16. У пункті 9 додатку 5 до цих Методичних рекомендацій:
слова «управлінню/департаменту» замінити словом «органу»;
доповнити після слова «обласної» словами «державної адміністрації».

Директор Департаменту 
політики міжбюджетних 
відносин та місцевих бюджетів     Олександр КОРЕНЬ


