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

від 22 жовтня 2015 року № 921 та від 22 жовтня 2015 року № 922»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта
Наказ Міністерства фінансів України від 22 жовтня 2015 року № 921                                                                           

«Про затвердження форм розрахунків при наданні місцевих гарантій»
1. Затвердити такі, що додаються:

форму прогнозного графіка виплати, погашення та 
обслуговування місцевого боргу та гарантованого 
Автономною Республікою Крим або територіальною 
громадою міста боргу;

форму розрахунків і обґрунтування надання гарантій з 
урахуванням вимог частини третьої статті 18 Бюджетного 
кодексу України.

1. Затвердити такі, що додаються:

форму прогнозного графіка виплати, погашення та 
обслуговування місцевого боргу та гарантованого 
Автономною Республікою Крим, обласною радою чи 
міською територіальною громадою боргу;

форму розрахунків і обґрунтування надання гарантій з 
урахуванням вимог частини третьої статті 18 Бюджетного 
кодексу України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України
22 жовтня 2015 року № 921

                                                                                     
Прогнозний графік виплати, погашення та обслуговування

місцевого боргу та гарантованого Автономною 
Республікою Крим

або територіальною громадою міста боргу

Рік5Основна інформація 
про кредит (позику), 

борг за яким станом на 

Місцевий 
(гарантований) 
борг станом на 20__ … 20__ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України
22 жовтня 2015 року № 921

                                                                                     
Прогнозний графік виплати, погашення та обслуговування 

місцевого боргу та гарантованого Автономною 
Республікою Крим, обласною радою чи міською 

територіальною громадою боргу 

Рік5Основна інформація 
про кредит (позику), 
борг за яким станом 

Місцевий 
(гарантований) 
борг станом на 20__ … 20__ 
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31 грудня року, що 
передує поточному, не 

погашено 

31 грудня року, 
що передує 
поточному

……

Керівник                     ___________          _____________
                                                        (підпис)                                    (ініціали та прізвище)
        
Керівник місцевого
фінансового органу     ______________            _________________
                                                         (підпис)                                    (ініціали та прізвище) 

на 31 грудня року, що 
передує поточному, 

не погашено 

31 грудня року, 
що передує 
поточному

……

Керівник                          _______________   Власне  ім’я ПРІЗВИЩЕ 
                                                        (підпис)                                     
        
Керівник місцевого
фінансового органу    _______________   Власне  ім’я ПРІЗВИЩЕ
                                                          (підпис)                                            

Форма розрахунків і обґрунтування надання гарантій з 
урахуванням вимог частини третьої статті 18 Бюджетного 
кодексу України викладається в новій редакції

Форма розрахунків і обґрунтування надання гарантій з 
урахуванням вимог частини третьої статті 18 Бюджетного 
кодексу України викладається в новій редакції

Наказ Міністерства фінансів України від 22 жовтня 2015 року № 922                                                                           
«Про затвердження форм розрахунків при наданні місцевих запозичень»

1. Затвердити такі, що додаються:

форму розрахунків і обґрунтування здійснення 
запозичення з урахуванням вимог частини третьої статті 
18 та статті 74 Бюджетного кодексу України;

форму інформації 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 рішення про 
здійснення запозичення, а також про зобов'язання, 
виконання яких забезпечено гарантією Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим чи міської ради, та стан 
розрахунків за ними.

1. Затвердити такі, що додаються:

форму розрахунків і обґрунтування здійснення 
запозичення з урахуванням вимог частини третьої статті 18 
та статті 74 Бюджетного кодексу України;

форму інформації 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 рішення про 
здійснення запозичення, а також про зобов'язання, 
виконання яких забезпечено гарантією Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради, та 
стан розрахунків за ними.
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Форма розрахунків і обґрунтування здійснення 
запозичення з урахуванням вимог частини третьої статті 
18 та статті 74 Бюджетного кодексу України викладається 
в новій редакції.

Форма розрахунків і обґрунтування здійснення 
запозичення з урахуванням вимог частини третьої статті 
18 та статті 74 Бюджетного кодексу України викладається 
в новій редакції.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України
22 жовтня 2015 року № 922

Інформація 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 рішення про здійснення запозичення, а 

також про зобов'язання, виконання яких забезпечено 
гарантією Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи 

міської ради, та стан розрахунків за ними

……

Керівник                     ___________          _____________
                                                        (підпис)                                    (ініціали та прізвище)
        
Керівник місцевого
фінансового органу     ______________            _________________
                                                         (підпис)                                    (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
фінансів України
22 жовтня 2015 року № 922

Інформація 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 рішення про здійснення запозичення, а 

також про зобов'язання, виконання яких забезпечено 
гарантією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласної чи міської ради, та стан розрахунків за ними
……

Керівник                          _______________   Власне  ім’я ПРІЗВИЩЕ 
                                                        (підпис)                                     
        
Керівник місцевого
фінансового органу    _______________   Власне  ім’я ПРІЗВИЩЕ

                                               (підпис)                                            

Міністр фінансів України                                                                                                                        Сергій МАРЧЕНКО

___ ____________ 20__ р.
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