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Розрахунки і обґрунтування здійснення запозичення
з урахуванням вимог частини третьої статті 18 та статті 74

Бюджетного кодексу України
_____________________________________

(заявник – найменування місцевої ради)

станом на «_____» ___________________ 20_____ року
тис. грн

Рік1

Доходи загального фонду 
місцевого бюджету без 

урахування міжбюджетних 
трансфертів

Податок на 
доходи фізичних 

осіб 

Середньорічний 
обсяг доходів 

загального фонду 
місцевого 
бюджету2

Межа загального обсягу 
місцевого боргу та 

гарантованого Автономною 
Республікою Крим чи 

територіальною громадою 
міста боргу3

Загальний обсяг місцевого боргу та 
гарантованого Автономною 

Республікою Крим чи 
територіальною громадою міста 
боргу (прогноз станом на кінець 

бюджетного періоду)
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в тому числі:Видатки 
загального фонду 

місцевого 
бюджету (всього)

реверсна 
дотація

трансферти з місцевого бюджету до 
інших місцевих бюджетів за рахунок 
трансфертів з державного бюджету

видатки загального фонду бюджету за 
рахунок субвенцій з державного 

бюджету та за рахунок субвенцій з 
інших місцевих бюджетів

Межа видатків на 
обслуговування 
місцевого боргу4

Видатки на 
обслуговування 
місцевого боргу
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Керівник               _________________________                                 Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  
                                                                                                                                                  (підпис)



Керівник місцевого фінансового органу _________________________                     Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  
                                                                                                                                    (підпис)
1 Заповнюється за три попередні бюджетні періоди, що передують прийняттю рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласної чи міської ради про здійснення місцевого запозичення, та за рік звернення.
2 Розраховується як середнє арифметичне 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.
3 Розраховується шляхом множення середньорічного обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету на 200 відсотків.
4 Розраховується шляхом множення видатків загального фонду місцевого бюджету (без урахування реверсної дотації, трансфертів з 
місцевого бюджету до інших місцевих бюджетів за рахунок трансфертів з державного бюджету та видатків загального фонду 
бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету та за рахунок субвенцій з інших місцевих бюджетів) кожного року на 10 
відсотків.

Директор Департаменту 
політики міжбюджетних відносин
та місцевих бюджетів                                                                                                                                                           Олександр КОРЕНЬ

___________________________________________________________


