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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України 

від 30 вересня 2021 року № 532»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Методичних рекомендацій щодо погодження обсягу та умов здійснення

місцевих запозичень і надання місцевих гарантій
I. Загальні положення

……

3. Ці Методичні рекомендації мають інформаційно-
роз'яснювальний характер і можуть бути використані 
органами місцевого самоврядування у процесі підготовки 
документів з питань погодження обсягу та умов 
здійснення місцевих запозичень і надання місцевих 
гарантій.

……

5. Чинні нормативно-правові акти у сфері здійснення 
місцевих запозичень та надання місцевих 
гарантій наведено у додатку 1 до цих Методичних 
рекомендацій.

……

3. Ці Методичні рекомендації мають інформаційно-
роз'яснювальний характер і можуть бути використані 
обласними радами, обласними державними 
адміністраціями, міськими радами та їх виконавчими 
органами у процесі підготовки документів з питань 
погодження обсягу та умов здійснення місцевих 
запозичень і надання місцевих гарантій.

……

5. Нормативно-правові акти у сфері здійснення 
місцевих запозичень та надання місцевих 
гарантій наведено у додатку 1 до цих Методичних 
рекомендацій.

II. Здійснення місцевих запозичень
1. Погодження обсягів та умов здійснення місцевих запозичень

1. Питання здійснення місцевих запозичень 
регулюється Кодексом і Порядком здійснення місцевих 
запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

1. Питання здійснення місцевих запозичень 
регулюється Кодексом і Порядком здійснення місцевих 
запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
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України від 16 лютого 2011 року № 110 (далі - Порядок 
щодо запозичень).

……

Відповідно до частини першої статті 74 Кодексу 
місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування 
бюджету розвитку 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.

України від 16 лютого 2011 року № 110 (далі - Порядок 
щодо запозичень).

……

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 
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……

Відповідно до статті 103-1 Кодексу субвенція з 
Державного бюджету України місцевим бюджетам на 
фінансування будівництва, реконструкції, ремонту й 
утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення може використовуватися на погашення 
та обслуговування місцевого боргу за місцевими 
внутрішніми та зовнішніми запозиченнями, залученими 
для виконання ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування місцевого 
значення та комунальної власності, у розмірі не більше 30 
відсотків обсягу такої субвенції.

……

Рішення щодо здійснення місцевих зовнішніх 
запозичень та надання місцевих гарантій відповідно до 
вимог, встановлених частиною першою статті 26 глави 1 
та частиною третьою статті 43 глави 4 розділу II Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
приймається виключно на пленарних засіданнях обласних 
і місцевих рад.

……
3. Для отримання погодження відповідно до пункту 

доріг загального користування державного, місцевого 
значення.

……

Відповідно до статті 103-1 Кодексу субвенція з 
Державного бюджету України місцевим бюджетам на 
фінансування будівництва, реконструкції, ремонту й 
утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення може використовуватися на погашення 
та обслуговування місцевого боргу за місцевими 
внутрішніми та зовнішніми запозиченнями, залученими 
для виконання ремонтно-будівельних робіт на 
автомобільних дорогах загального користування місцевого 
значення та комунальної власності, у розмірі не більше 30 
відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом 
про Державний бюджет України для відповідного 
місцевого бюджету.

……

Рішення щодо здійснення місцевих зовнішніх 
запозичень та надання місцевих гарантій відповідно до 
вимог, встановлених частиною першою статті 26 глави 1 
та частиною третьою статті 43 глави 4 розділу II Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
приймається виключно на пленарних засіданнях 
відповідних місцевих рад.
……

3. Для отримання погодження відповідно до пункту 
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6 Порядку щодо запозичень органи місцевого 
самоврядування надсилають Мінфіну письмове 
повідомлення, до якого додають належно оформлені 
документи:

1) проект рішення про місцеве запозичення 
(реструктуризацію боргових зобов'язань), який в 
обов'язковому порядку має містити відомості про:

мету запозичення;

форму здійснення запозичення;

істотні умови запозичення (вид, розмір, валюта, строк, 
відсотки за користування запозиченням та строки їх 
сплати, розмір основної суми боргу);

інформацію про майнове або інше забезпечення 
виконання зобов'язань за запозиченням (для забезпечення 
виконання своїх зобов'язань за місцевим запозиченням 
позичальник у межах своїх повноважень використовує 
майно, майнові права відповідної територіальної громади).

……
Міський (міста районного значення) голова забезпечує 

виконання функцій місцевого фінансового органу, якщо 
такий орган не створено згідно із законодавством (пункт 

6 Порядку щодо запозичень органи місцевого 
самоврядування надсилають Мінфіну повідомлення 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», до якого додають належно оформлені 
документи:

1) проект рішення про місцеве запозичення 
(реструктуризацію боргових зобов'язань), який в 
обов'язковому порядку має містити відомості про:

мету запозичення;

форму здійснення запозичення;

істотні умови запозичення (вид, розмір, валюта, строк, 
відсотки за користування запозиченням та строки їх 
сплати, розмір основної суми боргу);

інформацію про майнове або інше забезпечення 
виконання зобов'язань за запозиченням (для забезпечення 
виконання своїх зобов'язань за місцевим запозиченням 
позичальник у межах своїх повноважень використовує 
майно, майнові права відповідної територіальної громади).

……
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36 частини першої статті 2 Кодексу).

Для підготовки проекту рішення про запозичення 
рекомендується використовувати типові форми 
документів/бланків згідно з додатками 2, 3 до цих 
Методичних рекомендацій.

Рішення про запозичення доцільно ухвалювати після 
отримання погодження обсягу та умов здійснення 
запозичення Мінфіном;

2) завірену у встановленому порядку копію рішення 
про бюджет Автономної Республіки Крим, обласний чи 
міський бюджет на відповідний рік з урахуванням всіх 
прийнятих на дату надсилання повідомлення змін. Якщо 
зазначене рішення з урахуванням всіх прийнятих на дату 
надсилання повідомлення змін не містить 
визначених Кодексом положень щодо місцевих запозичень 
на відповідний період, зокрема щодо меж здійснення 
місцевих запозичень, граничного обсягу місцевого боргу, 
гарантованого місцевого боргу та надання місцевих 
гарантій, обсягу витрат на обслуговування та погашення 
місцевого боргу (в обсязі, достатньому для належного 
виконання зобов'язань за запозиченням), також надається 
проект рішення про внесення змін до бюджету, яким, 
зокрема, передбачено внесення змін щодо місцевих 
запозичень;

3) завірену копію форм фінансової та бюджетної 

Для підготовки проекту рішення про запозичення 
рекомендується використовувати типові форми 
документів/бланків згідно з додатками 2, 3 до цих 
Методичних рекомендацій.

Рішення про запозичення доцільно ухвалювати після 
отримання погодження обсягу та умов здійснення 
запозичення Мінфіном;

2) завірену у встановленому порядку копію рішення 
про бюджет Автономної Республіки Крим, обласний 
бюджет чи бюджет міської територіальної громади на 
відповідний рік з урахуванням всіх прийнятих на дату 
надсилання повідомлення змін. Якщо зазначене рішення з 
урахуванням всіх прийнятих на дату надсилання 
повідомлення змін не містить 
визначених Кодексом положень щодо місцевих запозичень 
на відповідний період, зокрема щодо меж здійснення 
місцевих запозичень, граничного обсягу місцевого боргу, 
гарантованого місцевого боргу та надання місцевих 
гарантій, обсягу витрат на обслуговування та погашення 
місцевого боргу (в обсязі, достатньому для належного 
виконання зобов'язань за запозиченням), також надається 
проект рішення про внесення змін до бюджету, яким, 
зокрема, передбачено внесення змін щодо місцевих 
запозичень;

3) завірену копію форм фінансової та бюджетної 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n129
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0532201-21#n275
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0532201-21#n277
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звітності про виконання бюджету Автономної Республіки 
Крим, обласного чи міського бюджету за рік, що передує 
року, в якому приймається рішення про здійснення 
запозичення (реструктуризацію боргових зобов'язань), а 
саме:

звіту про фінансовий стан (баланс);

звіту про виконання місцевих бюджетів;

інформації про стан місцевих боргів;

інформації про стан гарантованих відповідно 
Автономною Республікою Крим, обласними радами чи 
територіальними громадами боргів;

інформації про надані місцеві гарантії;

4) завірену копію прогнозу місцевого бюджету, 
схваленого Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласною держадміністрацією чи виконавчим органом 
міської ради (наказ Мінфіну від 02 червня 2021 року          
№ 314);

5) розрахунки й обґрунтування здійснення запозичення 
з урахуванням вимог частини третьої статті 18 та статті 
74 Кодексу за формою, визначеною Мінфіном (наказ 
Мінфіну від 22 жовтня 2018 року № 922). При цьому до 
обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 
відповідний рік не включаються реверсна дотація та 
субвенції, крім субвенцій, передбачених пунктами 

звітності про виконання бюджету Автономної Республіки 
Крим, обласного бюджету чи бюджету міської 
територіальної громади за рік, що передує року, в якому 
приймається рішення про здійснення запозичення 
(реструктуризацію боргових зобов'язань), а саме:

звіту про фінансовий стан (баланс);

звіту про виконання місцевих бюджетів;

інформації про стан місцевих боргів;

інформації про стан гарантованих відповідно 
Автономною Республікою Крим, обласними радами чи 
міськими територіальними громадами боргів;

інформації про надані місцеві гарантії;

4) завірену копію прогнозу місцевого бюджету, 
схваленого Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласною держадміністрацією чи виконавчим органом  
міської ради (наказ Мінфіну від 02 червня 2021 року          
№ 314);

5) розрахунки й обґрунтування здійснення запозичення 
з урахуванням вимог частини третьої статті 18 та статті 
74 Кодексу за формою, визначеною Мінфіном (наказ 
Мінфіну від 22 жовтня 2018 року № 922). При цьому до 
обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 
відповідний рік не включаються реверсна дотація, 
трансферти з місцевого бюджету до інших місцевих 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0879-21
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n390
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1215
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1215
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1529
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0879-21
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n390
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1215
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1215
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6, 8 частини першої статті 97 Кодексу.

Відсутність раніше здійснених запозичень та наданих 
місцевих гарантій не є підставою для ненадання 
інформації. У разі відсутності раніше здійснених 
запозичень та наданих місцевих гарантій рекомендується 
подавати підписану керівниками форму, що засвідчує 
відсутність таких зобов'язань;

6) інформацію про поточний стан виконання 
зобов'язань з погашення місцевого боргу, про стан 
розрахунків за місцевим боргом за п'ять років, що 
передують року, в якому приймається зазначене рішення, а 
також про зобов'язання, виконання яких забезпечено 
гарантією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласної чи міської ради, та стан розрахунків за ними. 
Запозичення, за погодженням якого звернулася рада, 
рекомендується відображати як планове;

7) обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку 
спеціального фонду бюджету Автономної Республіки 
Крим, обласного чи міського бюджету, який планується 
спрямовувати на погашення основної суми місцевого 
боргу протягом усього періоду його погашення;

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.

Відсутність раніше здійснених запозичень та наданих 
місцевих гарантій не є підставою для ненадання 
інформації. У разі відсутності раніше здійснених 
запозичень та наданих місцевих гарантій рекомендується 
подавати підписану керівниками форму, що засвідчує 
відсутність таких зобов'язань;

6) інформацію про поточний стан виконання 
зобов'язань з погашення місцевого боргу, про стан 
розрахунків за місцевим боргом за п'ять років, що 
передують року, в якому приймається зазначене рішення, а 
також про зобов'язання, виконання яких забезпечено 
гарантією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласної чи міської ради, та стан розрахунків за ними. 
Запозичення, за погодженням якого звернулася рада, 
рекомендується відображати як планове;

7) 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 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1529
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n2385
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8) для Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
або міської ради за умови здійснення запозичення шляхом 
емісії облігацій внутрішніх місцевих позик - проект 
рішення про емісію облігацій та проспект емісії облігацій 
(у разі його оформлення), відомості про рейтингову оцінку 
облігацій, що визначається уповноваженими НКЦПФР 
рейтинговими агентствами або визнаними нею 
міжнародними рейтинговими агентствами.

Відповідно до пункту 6 Порядку щодо запозичень 
зазначені у підпунктах 1 - 8 цього пункту документи 
додатково надсилаються Мінфіну в електронній формі у 
форматах PDF (належної якості) та Microsoft Excel 
(електронні адреси: infomf@minfin.gov.ua та 
localdebt@minfin.gov.ua). У темі повідомлення 
рекомендується зазначити назву відповідної ради (міста).

статті 64, пунктом 1 частини першої статті 66 
Бюджетного кодексу України, та міжбюджетних 
трансфертів (за формою, затвердженою Мінфіном);

8) для Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
або міської ради за умови здійснення запозичення шляхом 
емісії облігацій внутрішніх місцевих позик - проект 
рішення про емісію облігацій та проспект емісії облігацій 
(у разі його оформлення), відомості про рейтингову оцінку 
облігацій, що визначається уповноваженими НКЦПФР 
рейтинговими агентствами або визнаними нею 
міжнародними рейтинговими агентствами;

9) за умови здійснення запозичення шляхом 
отримання позики – засвідчену копію листа-пропозиції 
кредитної чи фінансової установи, яка надає позику.

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.

У разі здійснення декількох запозичень за кожним 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/110-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/110-2011-%D0%BF
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4. Відповідно до пункту 6 Порядку щодо запозичень 
зміна істотних умов (виду, розміру, валюти, строків, 
відсотків за користування запозиченням та строків їх 
сплати, розміру основної суми боргу) місцевого 
запозичення підлягає погодженню у порядку, визначеному 
для погодження обсягу та умов місцевого запозичення. 
Інші умови кредитного договору не є істотними.

У разі зміни істотних умов до письмового 
повідомлення рекомендовано додавати актуалізовані на 
дату подання повідомлення документи разом з письмовою 
згодою або пропозицією кредитора (пункт 5 Порядку про 
запозичення).

……
5. Після подання пакета документів фахівці Мінфіну 

здійснюватимуть їх розгляд та аналіз відповідно до 
повноважень, а також вимог Порядку щодо запозичень.

……
Згідно з частиною сьомою статті 74 Кодексу Верховна 

Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласна та 
міська ради не мають права здійснювати нові місцеві 
запозичення та надавати нові місцеві гарантії протягом 
трьох наступних років, якщо у процесі здійснення 
платежів з погашення та обслуговування місцевого боргу 
та гарантованого місцевого боргу, обумовлених договором 

запозиченням подається окреме повідомлення із 
доданням усіх документів.

4. Відповідно до пункту 6 Порядку щодо запозичень 
зміна істотних умов (виду, розміру, валюти, строків, 
відсотків за користування запозиченням та строків їх 
сплати, розміру основної суми боргу) місцевого 
запозичення підлягає погодженню у порядку, визначеному 
для погодження обсягу та умов місцевого запозичення. 
Інші умови кредитного договору не є істотними.

У разі зміни істотних умов до повідомлення 
рекомендовано додавати актуалізовані на дату подання 
повідомлення документи разом з письмовою згодою або 
пропозицією кредитора (пункт 5 Порядку щодо 
запозичення).

……
5. Після подання пакета документів фахівці Мінфіну 

здійснюватимуть їх розгляд та аналіз відповідно до 
повноважень, а також вимог Порядку щодо запозичень.

……
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 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/110-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/110-2011-%D0%BF
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/rada/show/110-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/110-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/110-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1224
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між кредитором і позичальником та/або правочином 
надання місцевої гарантії, порушується графік платежів, 
що призводить до нарахування та сплати будь-яких 
штрафних санкцій.

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.

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 здійснювати нові місцеві запозичення та 
надавати місцеві гарантії протягом трьох наступних 
бюджетних періодів.

2. Здійснення запозичень
……

Надалі уповноважений представник (керівник 
фінансового органу або міський голова, якщо фінансовий 
орган не створено згідно із законом) вчиняє правочин 
щодо залучення місцевого запозичення до місцевого 
бюджету (укладає кредитний договір / договір позики) 
відповідно до рішення про здійснення місцевого 

……

Надалі уповноважений представник (керівник 
місцевого фінансового органу) вчиняє правочин щодо 
залучення місцевого запозичення до місцевого бюджету 
(укладає кредитний договір / договір позики) відповідно до 
рішення про здійснення місцевого запозичення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n1224
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запозичення.

3. Емісія облігацій внутрішніх місцевих позик
……
2. Відповідно до частини восьмої статті 16 Кодексу 

уповноважений представник (керівник фінансового органу 
або міський голова, якщо фінансовий орган не створено 
згідно із законом) вчиняє дії, пов'язані із залученням 
запозичення до бюджету згідно з підрозділами 1, 4 - 
16 розділу II Положення про порядок емісії облігацій за 
такими етапами:

……

……
2. Відповідно до частини восьмої статті 16 Кодексу 

уповноважений представник (керівник місцевого 
фінансового органу) вчиняє дії, пов'язані із залученням 
запозичення до бюджету згідно з підрозділами 1, 4 - 
16 розділу II Положення про порядок емісії облігацій за 
такими етапами:

……
III. Отримання погодження обсягу та умов надання місцевих гарантій

1. Процедура погодження
……
2. Для отримання погодження відповідно до пункту 

4 Порядку щодо гарантій місцева рада надсилає Мінфіну 
письмове повідомлення у паперовому вигляді, до якого 
додає належно оформлені документи:

1) проект рішення про надання гарантії, який містить 
такі відомості:

……
2) висновок Ради Міністрів Автономної Республіки 

……
2. Для отримання погодження відповідно до пункту 

4 Порядку щодо гарантій місцева рада надсилає Мінфіну 
повідомлення 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», до якого додає належно 
оформлені документи:

1) проект рішення про надання гарантії, який містить 
такі відомості:

……
2) висновок Ради Міністрів Автономної Республіки 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n339
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0808-18#n78
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0808-18#n99
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0808-18#n99
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n339
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0808-18#n78
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0808-18#n99
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0808-18#n99
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/541-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/541-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/541-2012-%D0%BF#n19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/541-2012-%D0%BF#n19
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/2155-19#n2
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Крим, обласної держадміністрації, виконавчого органу 
міської ради стосовно доцільності залучення кредиту 
(позики) під місцеву гарантію для впровадження 
інвестиційного проекту, що містить інформацію про:

……
3) прогнозні графіки виплати, погашення та 

обслуговування:

кредиту (позики), що залучається під місцеву гарантію 
(графік складається в розрізі кредиту (позики) за період з 
кінця бюджетного періоду, що передує поточному, до дати 
остаточного погашення кредиту);

місцевого боргу та гарантованого Автономною 
Республікою Крим, обласною радою чи територіальною 
громадою міста боргу в розрізі кредитів (позик) за період з 
кінця бюджетного періоду, що передує поточному, до дати 
остаточного погашення (наказ Мінфіну від 22 жовтня 2015 
року № 921);

……
5) обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку 

спеціального фонду бюджету Автономної Республіки 
Крим, обласного чи міського бюджету, який 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 територіальної громади міста, з урахуванням 
вимог частини п'ятнадцятої статті 17 Кодексу;

Крим, обласної держадміністрації, виконавчого комітету 
міської ради стосовно доцільності залучення кредиту 
(позики) під місцеву гарантію для впровадження 
інвестиційного проекту, що містить інформацію про:

……
3) прогнозні графіки виплати, погашення та 

обслуговування:

кредиту (позики), що залучається під місцеву гарантію 
(графік складається в розрізі кредиту (позики) за період з 
кінця бюджетного періоду, що передує поточному, до дати 
остаточного погашення кредиту);

місцевого боргу та гарантованого Автономною 
Республікою Крим, обласною радою чи міською 
територіальною громадою боргу в розрізі кредитів (позик) 
за період з кінця бюджетного періоду, що передує 
поточному, до дати остаточного погашення (наказ Мінфіну 
від 22 жовтня 2015 року № 921);

……
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, 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1355-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n381
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1355-15
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6) завірені в установленому порядку копії:
рішення про бюджет Автономної Республіки Крим, 

обласний чи міський бюджет на відповідний рік з 
урахуванням усіх прийнятих на дату надсилання 
повідомлення змін. Якщо зазначене рішення з 
урахуванням всіх прийнятих на дату надсилання 
повідомлення змін не містить 
визначених Кодексом положень щодо місцевих гарантій та 
плати за їх отримання на відповідний період, зокрема 
щодо граничного обсягу надання місцевих гарантій 
(граничного обсягу місцевого боргу та граничного обсягу 
гарантованого місцевого боргу), також надається проект 
рішення про внесення змін до бюджету, яким передбачено, 
зокрема, внесення змін щодо місцевих гарантій.

Відповідно до частини п'ятнадцятої статті 17 Кодексу 
протягом строку дії договору про місцеву гарантію 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські 
ради передбачають у відповідному рішенні про місцевий 

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;

6) завірені в установленому порядку копії:
рішення про бюджет Автономної Республіки Крим, 

обласний бюджет чи бюджет міської територіальної 
громади на відповідний рік з урахуванням всіх прийнятих 
на дату надсилання повідомлення змін. Якщо зазначене 
рішення з урахуванням всіх прийнятих на дату надсилання 
повідомлення змін не містить 
визначених Кодексом положень щодо місцевих гарантій та 
плати за їх отримання на відповідний період, зокрема щодо 
граничного обсягу надання місцевих гарантій (граничного 
обсягу місцевого боргу та граничного обсягу 
гарантованого місцевого боргу), також надається проект 
рішення про внесення змін до бюджету, яким передбачено, 
зокрема, внесення змін щодо місцевих гарантій.

Відповідно до частини п'ятнадцятої статті 17 Кодексу 
протягом строку дії договору про місцеву гарантію 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради 
передбачають у відповідному рішенні про місцевий 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n381
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n381
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n381
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бюджет кошти на виконання гарантійних зобов'язань з 
платежів, термін сплати яких настає у відповідному 
бюджетному періоді. Водночас такі кошти передбачаються 
щодо забезпечених гарантією договорів, за якими вже 
настав гарантійний випадок, в обсязі, що дорівнює сумі 
платежів за цими договорами; щодо інших забезпечених 
гарантією договорів - не менше 50 відсотків сум платежів 
за цими договорами;

форм фінансової та бюджетної звітності про виконання 
бюджету Автономної Республіки Крим, обласного чи 
міського бюджету, а саме:

звіту про фінансовий стан (баланс);
звіту про виконання місцевих бюджетів;
інформації про стан місцевого боргу;
інформації про стан гарантованих відповідно 

Автономною Республікою Крим, обласними радами чи 
територіальними громадами боргів;

……
7) довідки (на дату надсилання повідомлення):
про стан простроченої заборгованості суб'єкта 

господарювання перед Автономною Республікою Крим, 
обласною радою чи міською територіальною громадою за 
кредитом (позикою), залученим Автономною Республікою 
Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста 

бюджет кошти на виконання гарантійних зобов'язань з 
платежів, термін сплати яких настає у відповідному 
бюджетному періоді. Водночас такі кошти передбачаються 
щодо забезпечених гарантією договорів, за якими вже 
настав гарантійний випадок, в обсязі, що дорівнює сумі 
платежів за цими договорами; щодо інших забезпечених 
гарантією договорів - не менше 50 відсотків сум платежів 
за цими договорами;

форм фінансової та бюджетної звітності про виконання 
бюджету Автономної Республіки Крим, обласного 
бюджету чи бюджету міської територіальної громади, а 
саме:

звіту про фінансовий стан (баланс);
звіту про виконання місцевих бюджетів;
інформації про стан місцевого боргу;
інформації про стан гарантованих відповідно 

Автономною Республікою Крим, обласними радами чи 
міськими територіальними громадами боргів;

……
7) довідки (на дату надсилання повідомлення):
про стан простроченої заборгованості суб'єкта 

господарювання перед Автономною Республікою Крим, 
обласною радою чи міською територіальною громадою за 
кредитом (позикою), залученим Автономною Республікою 
Крим, обласною радою чи міською територіальною 
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або під місцеву гарантію, за кредитом з бюджету 
(включаючи плату за користування такими кредитами 
(позиками) та пеню) (складається у довільній формі 
відповідним фінорганом);

……

3. Зазначені документи додатково надсилаються 
Мінфіну в електронній формі у форматах PDF (належної 
якості) та Microsoft Excel (електронні адреси: 
infomf@minfin.gov.ua та localdebt@minfin.gov.ua). У темі 
повідомлення рекомендується зазначити назву відповідної 
ради (міста).

4. Після подання пакета документів фахівці Мінфіну 
відповідно до пункту 5 Порядку щодо гарантій 
здійснюватимуть їх розгляд та аналіз відповідно до 
повноважень, а також вимог Порядку щодо гарантій.

……

громадою або під місцеву гарантію, за кредитом з бюджету 
(включаючи плату за користування такими кредитами 
(позиками) та пеню) (складається у довільній формі 
відповідним фінорганом);

……
3. 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. Після подання пакета документів фахівці Мінфіну 
відповідно до пункту 5 Порядку щодо гарантій 
здійснюватимуть їх розгляд та аналіз відповідно до 
повноважень, а також вимог Порядку щодо гарантій.

……
IV. Управління місцевим боргом

……
Відповідно до частини третьої статті 18 Кодексу 

……
Відповідно до частини третьої статті 18 Кодексу 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/541-2012-%D0%BF#n36
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/541-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/541-2012-%D0%BF#n36
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/541-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n390
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n390
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загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого 
Автономною Республікою Крим, обласною радою чи 
міською територіальною громадою боргу (без урахування 
гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами 
(позиками) від міжнародних фінансових організацій) 
станом на кінець бюджетного періоду не може 
перевищувати 200 відсотків (для міста Києва - 400 
відсотків) середньорічного прогнозного обсягу 
надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу 
місцевих запозичень та капітальних трансфертів 
(субвенцій) з інших бюджетів), визначеного згідно з 
показниками на наступні за плановим два бюджетні 
періоди у прогнозі відповідного місцевого бюджету.

……

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.

……
V. Подання відомостей про здійснені місцеві запозичення та надані місцеві гарантії

З метою забезпечення дотримання граничних обсягів 
місцевого боргу та місцевих гарантій Мінфін відповідно 
до частини четвертої статті 18 Кодексу веде Реєстр 
місцевих запозичень та місцевих гарантій (далі - Реєстр).

……

Документи надсилаються до Мінфіну в паперовому 
вигляді та електронній формі у форматах PDF (належної 
якості) та Microsoft (електронні адреси: 
infomf@minfin.gov.ua та localdebt@minfin.gov.ua). У темі 
повідомлення рекомендується зазначити назву відповідної 

З метою забезпечення дотримання граничних обсягів 
місцевого боргу та місцевих гарантій Мінфін відповідно 
до частини четвертої статті 18 Кодексу веде Реєстр 
місцевих запозичень та місцевих гарантій (далі - Реєстр).

……
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 

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
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n393
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n393
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ради (міста). 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.

1. Щодо місцевих запозичень
……

2. Під час формування додатка 1 "Інформація про 
валютно-фінансові умови місцевого запозичення / місцевої 
гарантії" до Порядку ведення Реєстру рядки 24 - 27 (про 
фактично надану гарантію) доцільно не заповнювати.

……

……
2. Під час формування додатка 1 "Інформація про 

валютно-фінансові умови місцевого запозичення / місцевої 
гарантії" до Порядку ведення Реєстру рядки 23 - 26 (про 
фактично надану гарантію) доцільно не заповнювати.

……

2. Щодо наданих місцевих гарантій
1. Відповідно до пункту 8 Порядку щодо гарантій 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні та 
міські ради подають Мінфіну у десятиденний строк після 
укладення завірені в установленому порядку копії:

місцевої гарантії або гарантійного договору;

кредитних 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;

рішення Антимонопольного комітету про результати 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1375-12#n16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1375-12#n16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/541-2012-%D0%BF#n44
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розгляду справи про державну допомогу.

Зміни, внесені до істотних умов таких договорів, також 
подаються до Мінфіну у десятиденний строк після їх 
внесення.

…….

за виконання гарантійних зобов’язань;

змін, що вносилися до істотних умов таких 
договорів;

рішення Антимонопольного комітету про 
результати розгляду справи про державну допомогу.

……

Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо погодження обсягу та умов
здійснення місцевих запозичень
і надання місцевих гарантій
(підрозділ 5 розділу I)

ЧИННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
у сфері здійснення місцевих запозичень та надання 

місцевих гарантій
1. Бюджетний кодекс України (зокрема статті 2, 16 - 

18, 71, 74, 75-1, 103-1).

2. Закон України "Про ринки капіталу та організовані 
товарні ринки".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 
2011 року № 110 "Про затвердження Порядку здійснення 
місцевих запозичень".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 

Додаток 1
до Методичних рекомендацій
щодо погодження обсягу та умов
здійснення місцевих запозичень
і надання місцевих гарантій
(підрозділ 5 розділу I)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
у сфері здійснення місцевих запозичень та надання 

місцевих гарантій
1. Бюджетний кодекс України (зокрема статті 2, 16 - 

18, 71, 74, 75-1, 103-1).

2. Закон України "Про ринки капіталу та організовані 
товарні ринки".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 
2011 року № 110 "Про затвердження Порядку здійснення 
місцевих запозичень".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n82
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n311
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n311
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1169
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1215
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n3496
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n2903
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3480-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/110-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n82
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n311
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n311
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1169
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1215
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n3496
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n2903
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3480-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/110-2011-%D0%BF
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2012 року № 541 "Про затвердження Порядку надання 
місцевих гарантій".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 
2012 року № 815 "Про затвердження Порядку здійснення 
контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням 
державним (місцевим) боргом".

6. Наказ Міністерства фінансів України від 22 жовтня 
2015 року № 921 "Про затвердження форм розрахунків при 
наданні місцевих гарантій".

7. Наказ Міністерства фінансів України від 22 жовтня 
2015 року № 922 "Про затвердження форм розрахунків при 
здійсненні місцевих запозичень".

8. Наказ Міністерства фінансів України від 29 березня 
2019 року № 130 "Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо складання у 2019 році місцевих 
бюджетів на середньостроковий період".

9. Наказ Міністерства фінансів України від 03 серпня 
2018 року № 668 "Про затвердження Типової форми 
рішення про місцевий бюджет".

10. Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 
2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію".

11. Наказ Міністерства фінансів України від 17 січня 
2018 року № 12 "Про організацію роботи зі складання 
Державною казначейською службою України бюджетної 

2012 року № 541 "Про затвердження Порядку надання 
місцевих гарантій".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 
2012 року № 815 "Про затвердження Порядку здійснення 
контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням 
державним (місцевим) боргом".

6. Наказ Міністерства фінансів України від 22 жовтня 
2015 року № 921 "Про затвердження форм розрахунків при 
наданні місцевих гарантій".

7. Наказ Міністерства фінансів України від 22 жовтня 
2015 року № 922 "Про затвердження форм розрахунків при 
здійсненні місцевих запозичень".

8. Наказ Міністерства фінансів України від 03 серпня 
2018 року № 668 "Про затвердження Типової форми 
рішення про місцевий бюджет".

9. Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 
2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію".

10. Наказ Міністерства фінансів України від 17 січня 
2018 року № 12 "Про організацію роботи зі складання 
Державною казначейською службою України бюджетної 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/541-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/815-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1355-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1354-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0130201-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0953-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/541-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/815-2012-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1355-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1354-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0953-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11
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звітності про виконання місцевих бюджетів".

12. Наказ Міністерства фінансів України від 25 липня 
2012 року № 866 "Про затвердження Порядку ведення 
Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій".

13. Наказ Міністерства фінансів України від 03 вересня 
2018 року № 733 "Про затвердження Порядку надання 
довідки про відсутність заборгованості з платежів, 
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі 
органи".

14. Наказ Міністерства фінансів України від 02 червня 
2021 року № 314 "Про затвердження Типової форми 
прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його 
складання".

15. Розпорядження Антимонопольного комітету 
України від 04 березня 2016 року № 2-рп "Про 
затвердження Порядку подання та оформлення 
повідомлень про нову державну допомогу та про внесення 
змін до умов чинної державної допомоги" (зі змінами).

16. Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14 червня 2018 року № 391 "Про 
затвердження Положення про порядок емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик та їх обігу".

17. Постанова Правління Національного банку України 
від 21 грудня 2017 року № 140 "Про затвердження 
Положення про провадження депозитарної і клірингової 

звітності про виконання місцевих бюджетів".

11. Наказ Міністерства фінансів України від 25 липня 
2012 року № 866 "Про затвердження Порядку ведення 
Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій".

12. Наказ Міністерства фінансів України від 03 вересня 
2018 року № 733 "Про затвердження Порядку надання 
довідки про відсутність заборгованості з платежів, 
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі 
органи".

13. Наказ Міністерства фінансів України від 02 червня 
2021 року № 314 "Про затвердження Типової форми 
прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його 
складання".

14. Розпорядження Антимонопольного комітету 
України від 04 березня 2016 року № 2-рп "Про 
затвердження Порядку подання та оформлення 
повідомлень про нову державну допомогу та про внесення 
змін до умов чинної державної допомоги" (зі змінами).

15. Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14 червня 2018 року № 391 "Про 
затвердження Положення про порядок емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик та їх обігу".

16. Постанова Правління Національного банку України 
від 21 грудня 2017 року № 140 "Про затвердження 
Положення про провадження депозитарної і клірингової 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1375-12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1102-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0879-21
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0501-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0808-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0140500-17
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1375-12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1102-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0879-21
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0501-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0808-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0140500-17
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діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за 
правочинами щодо цінних паперів Національним банком 
України".

18. Рішення правління ПАТ "Національний 
депозитарій України" від 09 грудня 2020 року № 1/38 "Про 
зміни до Регламенту провадження депозитарної діяльності 
Центрального депозитарію цінних паперів та до 
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему 
обробки інформації Центрального депозитарію цінних 
паперів".

діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за 
правочинами щодо цінних паперів Національним банком 
України".

17. Рішення правління ПАТ "Національний депозитарій 
України" від 09 грудня 2020 року № 1/38 "Про зміни до 
Регламенту провадження депозитарної діяльності 
Центрального депозитарію цінних паперів та до 
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему 
обробки інформації Центрального депозитарію цінних 
паперів".

Додаток 2
до Методичних рекомендацій 
щодо погодження обсягу та умов 
здійснення місцевих запозичень і 
надання місцевих гарантій
(підпункт 1 пункту 3 підрозділу 1 
розділу II)

Проект рішення обласної/міської ради про місцеве 
запозичення

2. Уповноважити________________________ (у разі, якщо
 (посада керівника фінансового органу обласної/міської ради, ім'я, прізвище)
фінансовий орган не утворено як окрему юридичну особу, 
- голову обласної ради / міського голову) 
підписати кредитну угоду / кредитний договір з 
_____________________________________ і вчиняти

(назва кредитора)
всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені 

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо 
погодження обсягу та умов 
здійснення місцевих запозичень і 
надання місцевих гарантій
(підпункт 1 пункту 3 підрозділу 1 
розділу II)

Проект рішення обласної/міської ради про місцеве 
запозичення

2.Уповноважити____________________________________ 
 (посада керівника місцевого фінансового органу обласної державної 
адміністрації /міської ради, ім'я, прізвище) 
підписати кредитну угоду / 
кредитний договір з 
______________________________________ і вчиняти

(назва кредитора)
всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені 
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чинним законодавством дії, пов'язані із залученням 
запозичення до бюджету, з правом подавати та одержувати 
необхідні заяви, довідки й інші документи, підписувати 
документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, 
пов'язані зі здійсненням запозичення.

6. Контроль за виконання цього рішення покласти на 
________________
(посада, ім’я, прізвище)
Голова _____________          ___________________
                         (підпис)                          (власне ім’я, прізвище)

чинним законодавством дії, пов'язані із залученням 
запозичення до бюджету, з правом подавати та одержувати 
необхідні заяви, довідки й інші документи, підписувати 
документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, 
пов'язані зі здійсненням запозичення.

6. Контроль за виконання цього рішення покласти на 
________________
(посада, ім’я, прізвище)
Голова _____________          ___________________
                         (підпис)                          Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3
до Методичних рекомендацій 
щодо погодження обсягу та умов 
здійснення місцевих запозичень і 
надання місцевих гарантій
(підпункт 1 пункту 3 підрозділу 
1 розділу II)

Проект рішення ради про запозичення у формі емісії 
облігацій внутрішньої місцевої позики

5. Уповноважити ___________________ (у разі, якщо 
(посада керівника фінансового органу обласної/міської ради, ім'я, прізвище)

фінансовий орган не утворено як окрему юридичну особу, 
- голову обласної ради / міського голову) вчиняти всі 
необхідні правочини та здійснювати всі передбачені 
чинним законодавством дії, пов'язані із залученням 
запозичення до бюджету, шляхом емісії облігацій місцевої 

Додаток 3
до Методичних рекомендацій 
щодо погодження обсягу та умов 
здійснення місцевих запозичень і 
надання місцевих гарантій
(підпункт 1 пункту 3 підрозділу 1 
розділу II)

Проект рішення ради про запозичення у формі емісії 
облігацій внутрішньої місцевої позики

5. Уповноважити ___________________________________ 
(посада керівника місцевого фінансового органу обласної державної 

адміністрації/міської ради, ім'я, прізвище)
вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі 
передбачені чинним законодавством дії, пов'язані із 
залученням запозичення до бюджету, шляхом емісії 
облігацій місцевої позики з правом подавати та 
одержувати необхідні заяви, довідки й інші документи, 
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позики з правом подавати та одержувати необхідні заяви, 
довідки й інші документи, підписувати документи, 
правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов'язані зі 
здійсненням запозичення.
……

7. Погашення запозичення та сплату відсотків за 
запозиченням, а також інші витрати, пов'язані з 
отриманням та погашенням такого запозичення, 
здійснювати за рахунок коштів бюджету ______________ 
                                                                                                               (назва)
міської територіальної громади / обласного
бюджету ________________ ради.
                                    (назва)

9. Контроль за виконання цього рішення покласти на 
________________
(посада, ім’я, прізвище)
Голова _____________          ___________________
                         (підпис)                          (власне ім’я, прізвище)

підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі 
інші дії, пов'язані зі здійсненням запозичення.

……

7. Погашення запозичення та сплату відсотків за 
запозиченням, а також інші витрати, пов'язані з 
отриманням та погашенням такого запозичення, 
здійснювати за рахунок коштів бюджету ______________ 
                                                                                                               (назва)
міської територіальної громади / обласного
бюджету ________________ області.
                                   (назва)

9. Контроль за виконання цього рішення покласти на 
________________
(посада, ім’я, прізвище)
Голова _____________          ___________________
                         (підпис)                          Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ

Додаток 4
до Методичних рекомендацій щодо 
погодження обсягу та умов 
здійснення місцевих запозичень і 
надання місцевих гарантій
(пункт 7 підрозділу 1 розділу III)

Проект рішення обласної/міської ради про затвердження 
висновку щодо доцільності залучення кредиту під 

гарантію обласної/міської ради

Додаток 4
до Методичних рекомендацій щодо 
погодження обсягу та умов 
здійснення місцевих запозичень і 
надання місцевих гарантій
(пункт 7 підрозділу 1 розділу III)

Проект рішення/розпорядження виконавчого комітету 
міської ради/обласної державної адміністрації  про 
затвердження висновку щодо доцільності залучення 



24

УКРАЇНА

______________________________ обласна/міська рада
Виконавчий комітет / обласна державна адміністрація

РІШЕННЯ № _______

……
2. Фінансовому управлінню міської ради / обласної 
державної адміністрації та департаменту житлово-
комунального господарства міської ради / обласної 
державної адміністрації з метою погодження умов надання 
місцевої гарантії для забезпечення виконання боргових 
зобов'язань комунального підприємства 
"_____________________________________" підготувати
                                          (назва)
 відповідний пакет документів та подати до Міністерства 
фінансів України.

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на
 ________________
(посада, ім’я, прізвище)

Уповноважена особа 

____________                             ___________________
        (підпис)                                          (власне ім’я, прізвище)

кредиту під гарантію обласної/міської ради

УКРАЇНА

______________________________________________
Виконавчий комітет / обласна державна адміністрація 

РІШЕННЯ/РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _______
……
2. Фінансовому органу міської ради / обласної державної 
адміністрації та департаменту житлово-комунального 
господарства міської ради / обласної державної 
адміністрації з метою погодження умов надання місцевої 
гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань 
комунального підприємства 
"_____________________________________" підготувати
                                          (назва)
 відповідний пакет документів та подати до Міністерства 
фінансів України.

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на
 ________________
(посада, ім’я, прізвище)

Уповноважена особа

 _____________          ________________________
          (підпис)                         Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ
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……

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської 
ради / обласної державної адміністрації

……
Преамбула
1. Зміст Проекту.
2. Цілі Проекту.
3. Завдання, які необхідно виконати для досягнення 

поставлених цілей.
4. Очікувані результати Проекту.
5. Вплив Проекту на економічний та соціальний 

розвиток міста ______________.
……

З огляду на зазначене, доцільно дозволити міському 
комунальному підприємству "_______________" залучити

                                                                             (назва)                    
 кредит під гарантію ___________________________    
                                                                                   (назва)

обласної/міської ради для реалізації проекту 
"_____________________".

             (назва)

Уповноважена особа 

____________                             ___________________
        (підпис)                                          (власне ім’я, прізвище)

……

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської 
ради / розпорядження обласної державної 
адміністрації 

……
Преамбула

1. Зміст Проекту.
2. Цілі Проекту.
3. Завдання, які необхідно виконати для досягнення 

поставлених цілей.
4. Очікувані результати Проекту.
5. Вплив Проекту на економічний та соціальний розвиток 

міської територіальної громади / області ____________.
……

З огляду на зазначене, доцільно дозволити 
комунальному підприємству "_______________" залучити

                                                                             (назва)                    
 кредит під гарантію ___________________________    
                                                                                   (назва)

обласної/міської ради для реалізації проекту 
"_____________________".

             (назва)

Уповноважена особа

 _____________          ________________________
          (підпис)                         Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ
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Додаток 5
до Методичних рекомендацій 
щодо погодження обсягу та умов 
здійснення місцевих запозичень і 
надання місцевих гарантій
(пункт 7 підрозділу 1 розділу III)

Проект рішення обласної/міської ради про надання 
гарантії обласної/міської ради

9. Фінансовому управлінню/департаменту 
обласної/міської ради щорічно протягом строку дії 
Договору Гарантії передбачати у проекті обласного 
бюджету / бюджету міської територіальної громади кошти 
для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за 
Договором Гарантії перед __________________ відповідно 
                                                                        (назва кредитора)
до вимог частини п'ятнадцятої статті 17 Бюджетного 
кодексу України.

       11. Контроль за виконання цього рішення покласти на 
________________
(посада, ім’я, прізвище)
Голова _____________          ___________________
                         (підпис)                          (власне ім’я, прізвище)

Додаток 5
до Методичних рекомендацій 
щодо погодження обсягу та умов 
здійснення місцевих запозичень і 
надання місцевих гарантій
(пункт 7 підрозділу 1 розділу III)

Проект рішення обласної/міської ради про надання гарантії 
обласної/міської ради

9. Фінансовому органу обласної державної 
адміністрації/міської ради щорічно протягом строку дії 
Договору Гарантії передбачати у проекті обласного 
бюджету / бюджету міської територіальної громади кошти 
для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за 
Договором Гарантії перед __________________ відповідно 
           (назва кредитора)
до вимог частини п'ятнадцятої статті 17 Бюджетного 
кодексу України.

       11. Контроль за виконання цього рішення покласти на
________________
(посада, ім’я, прізвище)
Голова _____________          ___________________
                         (підпис)                          Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ

Додаток 6
до Методичних рекомендацій щодо 
погодження обсягу та умов 

Додаток 6
до Методичних рекомендацій щодо 
погодження обсягу та умов 
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здійснення місцевих запозичень і 
надання місцевих гарантій
(пункт 7 підрозділу 1 розділу III)

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості з платежів до бюджету та 

іншої заборгованості з погашення раніше отриманого 
кредиту (позики) у фінансовій установі

……

Керівник органу
(його заступник або уповноважена особа)  ___________
                                                                                                              (підпис)

______________________________________
                  (власне ім’я, прізвище)

здійснення місцевих запозичень і 
надання місцевих гарантій
(пункт 7 підрозділу 1 розділу III)

ДОВІДКА
про відсутність заборгованості з платежів до бюджету та 

іншої заборгованості з погашення раніше отриманого 
кредиту (позики) у фінансовій установі

……

Керівник органу
(його заступник або уповноважена особа)  ___________
                                                                                                              (підпис)

______________________________________
                  Власне ім’я, ПРІЗНИЩЕ

Міністр фінансів України                                                                                                                        Сергій МАРЧЕНКО

___ ____________ 20__ р.


