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МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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Р І Ш Е Н Н Я 

 
03 грудня 2020            Мукачево     №28 

 
 
Про здійснення місцевого запозичення  
до бюджету Мукачівської міської  
об’єднаної територіальної громади у 2020 році 
 

З метою залучення коштів для фінансування видатків бюджету розвитку 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до статей 
16, 74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України 
16.02.2011 р. №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих 
запозичень» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від                    
05 листопада 2020 № 674 «Про погодження Обсягу та умов здійснення 
місцевого запозичення Мукачівською міською об’єднаною територіальною 
громадою у 2020 році», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
бюджету та регламенту (протокол №1 від  02.12.2020 р.), керуючись  п.23, п. 26 
ч.1 ст. 26, ч.1 ст. 59 та ч. 1 статті 70 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  Мукачівська міська рада вирішила: 
 

1. Здійснити у 2020 році місцеве внутрішнє запозичення до бюджету 
розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади у формі 
отримання кредиту від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ 
ЕКСПОРТНО–ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ». 

2. Встановити, що метою здійснення місцевого запозичення, 
зазначеного в цьому рішенні, є залучення коштів для фінансування видатків 
бюджету розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади на:  
Капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. І.Зріні, 174, 176 у м. 
Мукачево, Капітальний ремонт внутріквартального проїзду по вул. Франка 
Івана, 152 у м.Мукачево, Капітальний ремонт внутріквартального проїзду по 
вул. Окружна, 32 у м.Мукачево, Капітальний ремонт внутріквартальних 
проїздів по вул. Великогірна, 10-11, 16 у м. Мукачево, Капітальний ремонт  
внутріквартальних проїздів по вул. Франка Івана, 144, 148 у м. Мукачево, 
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Берегівська-об'їздна у м.Мукачево, 
Капітальний ремонт  внутріквартальних проїздів по вул.Мічуріна Івана, 1, 1А  у 
м. Мукачево, Влаштування скверу по вул. Першотравнева Набережна у             
м. Мукачево, Будівництво скверу на перехресті вул. Морозова Миколи 



академіка - вул. Підгорянська у м. Мукачево, Реконструкція парку імені Андрія 
Кузьменка в м. Мукачево, Будівництво Ново Давидківського дошкільного 
закладу Мукачівської міської ради по вул. Івана Франка б/н в с. Нове 
Давидково, Мукачівського району, Закарпатської області, Реконструкція 
ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево, капітальний ремонт будівлі 
ДЮСШ по вул. Духновича Олександра, 93 в м. Мукачево, Реконструкція 
спортивних полів, бігових доріжок та трибун ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в 
м. Мукачево. 

3. Форма здійснення запозичення – укладення договору позики 
(кредитного договору). 

4. Затвердити істотні умови запозичення: 
4.1. Вид запозичення – середньостроковий кредит. 
4.2. Розмір запозичення (основна сума боргу) та валюта запозичення – 

92 989 473 (Дев’яносто два мільйони дев’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч 
чотириста сімдесят три) гривні, в тому числі: у 2020 році – до 70 335 963 
(Сімдесят мільйонів триста тридцять п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят три) 
гривні, у 2021 році – до 22 653 510 (Двадцять два мільйони шістсот п’ятдесят 
три тисячі п’ятсот десять) гривень. 

4.3. Форма надання кредиту – не відновлювана кредитна лінія. 
4.4. Строк запозичення – 24 місяці з періодом вибірки траншів 

кредитної  лінії 12 місяців. 
4.5. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами 

визначається у розмірі облікової ставки Національного банку України, 
збільшеної на 6 відсоткових пунктів з можливістю перегляду у зв’язку зі 
змінами облікової ставки Національного банку України. Максимальний розмір 
відсоткової ставки за кредитом не може перевищувати 25 відсотків річних. 
Зміна відсоткової ставки здійснюється через два календарних дні за днем, у 
який відбулася зміна розміру облікової ставки Національного банку України. 

4.6. У разі  припинення дії сайту Офіційного інтернет-представництва 
Національного банку України, або припинення розміщення на такому сайті 
інформації про розмір Базової  ставки НБУ для гривні, або значення Базової  
ставки НБУ для гривні буде від`ємним, або неможливо визначити розмір через 
припинення встановлення Базової  ставки НБУ для гривні, на період до дати 
кінцевого терміну  погашення кредиту,   встановлюється процентна ставка за 
Кредитом, розмір якої визначається таким чином: розмір процентної ставки за 
Кредитом, встановлений на останню дату зміни розміру процентної ставки за 
Кредитом + 2,00 (два) процентних пункти.   

4.7. Погашення основної суми боргу здійснюється щомісячно, 
починаючи з 13-го місяця  кредитування, у строки та згідно з умовами, 
встановленими кредитним договором з можливістю дострокового погашення. 

4.8. Сплата відсотків за користування кредитними коштами 
здійснюється щомісячно  у строки та згідно з умовами, які встановлені 
договором. 

5. Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, а також інші 
витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного запозичення,  



здійснювати за рахунок коштів бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади.  

6. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за 
запозиченням – без забезпечення. 

7. Визначити: 
7.1.  Мукачівську міську раду позичальником за кредитним договором. 
7.2. Фінансове управління Мукачівської міської ради стороною 

кредитного договору від імені Мукачівської міської ради з правом здійснювати 
всі передбачені чинним законодавством України дії, повְ’язані із залученням 
запозичень до бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади, погашенням основної суми боргу, виплатою відсотків та виконанням 
інших зобов’язань за кредитним договором. 

8. Уповноважити начальника фінансового управління Мукачівської 
міської ради  Тоба Мар’яну Василівну на укладання кредитного  договору з    
АТ «УКРЕКСІМБАНК», з правом подання та одержання необхідних заяв, 
довідок та всіх інших документів, а також вчинення всіх необхідних 
правочинів, передбачених чинним законодавством України, та дій, пов’язаних 
із залученням запозичення до бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

9. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради щорічно, 
протягом строку запозичення при формуванні проєкту бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади на відповідний рік передбачати у необхідних 
обсягах витрати на погашення та обслуговування боргових зобов’язань до кінця 
дії цих зобов’язань та інші витрати, пов’язані з отриманням даного 
запозичення. 

9.1. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради та 
відділу капітального будівництва Мукачівської міської ради забезпечити 
цільове використання кредитних коштів отриманих для реалізації видатків 
бюджету розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади у 
порядку, встановленому чинним законодавством.  

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови (Федів Р.Є.) та постійну комісію з питань бюджету 
та регламенту Мукачівської міської ради. 
 
 
 
Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 


