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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
       

  від ______________                           Київ                                   № __________

Про внесення змін до наказів
Міністерства фінансів України
від 22 жовтня 2015 року№ 921 
та від 22 жовтня 2015 року № 922

Відповідно до пункту 6 Порядку здійснення місцевих запозичень, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року 
№ 110, та пункту 4 Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року № 541,

НАКАЗУЮ:

1. В абзаці другому пункту 1 наказу Міністерства фінансів України 
від 22 жовтня 2015 року № 921 «Про затвердження форм розрахунків при наданні 
місцевих гарантій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
04 листопада 2015 року за № 1355/27800 слова «або територіальною громадою 
міста боргу» замінити словами «, обласною радою чи міською територіальною 
громадою боргу».

2. Внести до форми прогнозного графіка виплати, погашення та 
обслуговування місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою 
Крим або територіальною громадою міста боргу, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України 22 жовтня 2015 року № 921, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1355/27800 такі 
зміни:

у заголовку слова «або територіальною громадою міста боргу» замінити 
словами «обласною радою чи міською територіальною громадою боргу»;

слова  «_________    ____________________» 
                              (підпис)                                (ініціали, прізвище)

замінити словами «__________________             Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ»;                                                                                                                                     
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                                                                             (підпис)

3. Внести зміни до форми розрахунків і обґрунтування надання гарантій з 
урахуванням вимог частини третьої статті 18 Бюджетного кодексу України, 
затвердженої наказом Міністерства фінансів України 22 жовтня 2015 року 
№ 921, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за 
№ 1355/27800, виклавши її у новій редакції, що додається.

4. В абзаці третьому  пункту 1 наказу Міністерства фінансів України 
від 22 жовтня 2015 року № 922 «Про затвердження форм розрахунків при 
здійсненні місцевих запозичень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 04 листопада 2015 року за № 1354/27799, слова «виконання яких 
забезпечено гарантією Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської 
ради» замінити словами «виконання яких забезпечено гарантією Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради».

5. Внести зміни до форми розрахунків і обґрунтування здійснення 
запозичень з урахуванням частини третьої статті 18 та статті 74 Бюджетного 
кодексу України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 
22 жовтня 2015 року № 922, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
04 листопада 2015 року за № 1354/27799, виклавши її у новій редакції, що 
додається.

6. Внести до форми 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, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 22 
жовтня 2015 року № 922, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
04 листопада 2015 року за № 1354/27799:

у заголовку слова «виконання яких забезпечено гарантією Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим чи міської ради» замінити словами «виконання 
яких забезпечено гарантією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласної чи міської ради»;

слова  «_________    ____________________» 
                              (підпис)                                (ініціали, прізвище)

замінити словами «_____________ Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ».
                                                                             (підпис)

3. Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів в 
установленому порядку забезпечити: 



3

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України; 

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра 
фінансів України відповідно до розподілу обов’язків.

Міністр                                                                                      Сергій МАРЧЕНКО


