
 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

м. Мукачево №    
 
 
 
 

Про схвалення змін до Програми управління місцевим боргом на 2020-2022 
роки, затвердженої рішенням 2-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 
8- го скликання від 03 грудня 2020 року №29 

 
 

Розглянувши пропозиції управління будівництва та інфраструктури 
Мукачівської міської ради від 19.10.2021 №577/01-08 та управління міського 
господарства Мукачівської міської ради від 21.10.2021 №967/21/01-06, 
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» (зі змінами), враховуючи Порядок розроблення місцевих 
цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджений 
рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 31.10.2019 року № 
1574, керуючись пп.1 п.«а» ст.27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради ВИРІШИВ: 

 
1. Схвалити внесення змін до Програми управління місцевим боргом 

на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 2-ї позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 8- го скликання від 03 грудня 2020 року №29, а саме: 

1) пункти 9. та 9.1. Паспорту Програми викласти в наступній редакції: 
9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього грн., у 
тому числі: 

 
107 641 007 грн. 

9.1. коштів місцевого 
бюджету 

I етап (2020 р.) – 726 805 грн. 
II етап (2021 р.) – 15 942 952 грн. 
IIІ етап (2022 р.) – 90 971 250 грн. 

2) абзац 9 розділу ІІ Програми викласти в наступній редакції «Строк, на 
який здійснюється запозичення – 24 місяці з періодом вибірки траншів 
кредитної лінії до 07 липня 2022 року.». 
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3) таблицю розділу ІV Програми «Розрахунки і обґрунтування 
обслуговування запозичення згідно Бюджетного кодексу України» викласти в 
наступній редакції: 

Розрахунки і обґрунтування обслуговування запозичення 
згідно Бюджетного кодексу України 

тис. грн. 

 
 

рік 

 
Видатки 

загального 
фонду місцевого 

бюджету 

Видатки загального фонду 
місцевого бюджету (без 

урахування реверсної дотації та 
субвенцій, крім субвенцій, 

передбачених пунктами 6–8 
частини першої статті 97 

Бюджетного кодексу України) 

 
Межа видатків 

на 
обслуговування 
місцевого боргу 

 
 

Видатки на 
обслуговування 
місцевого боргу 

1 2 3 4 5 
2020 837 235,7 784 817,6 78 186,4 726,8 
2021 820 722,1 769 944,6 76 994,5 8 193,8 
2022 867 347,6 807 035,1 80 708,5 5 730,9 

 

4) абзац 11 розділу ІV Програми викласти в наступній редакції «Видатки 
на обслуговування місцевого боргу протягом 2020 - 2022 років розрахунково 
становитимуть 14 651 534 грн. та здійснюватимуться за рахунок коштів 
загального фонду міського бюджету.». 

5) абзац 15   розділу   ІV   Програми   викласти   в   наступній   редакції 
«Виходячи з вищенаведеного, загальний кошторис видатків по Програмі 
складає 107 641 007 грн. Фінансове забезпечення заходів щодо виконання 
Програми здійснюватиметься у межах затверджених асигнувань в бюджеті 
Мукачівської міської територіальної громади на відповідний рік згідно 
Додатку 1.». 

2. Додаток 1 та Додаток 2 до Програми управління місцевим боргом 
на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 2-ї позачергової сесії 8-го 
скликання Мукачівської міської ради від 03 грудня 2020 року №29 «Про 
затвердження програми управління місцевим боргом на 2020-2022 роки», 
викласти в новій редакції згідно Додатків 1 та 2 даного рішення. 

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради (Мар’яні Тоба) 
подати схвалений проєкт рішення на затвердження Мукачівській міській раді. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради Ростислава Федіва. 

 

Міський голова Андрій БАЛОГА 



                                                            Додаток 1  
                                                                                                 до рішення виконавчого комітету                       

                                                                                                              Мукачівської міської ради від ______№__ 
    Додаток  1 до Програми управління              
    місцевим   боргом  на 2020-2022 роки 

 
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

до  ПРОГРАМИ  УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ БОРГОМ  
НА 2020-2022 РОКИ 

 грн. 
Обсяг коштів,  

які пропонується залучити  
на виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 
виконання 
програми 

2020 
рік  

2021 
рік 

2022 
рік 

Обсяг ресурсів, усього, 
 у тому числі: 726 805 15 942 952 90 971 250 107 641 007 

міський бюджет 726 805 15 942 952 90 971 250 107 641 007 

кошти не бюджетних джерел - - - - 

інші - - - - 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету   
Мукачівської міської ради                                                                                                                     Олександр ЛЕНДЄЛ



                                                             Додаток 2  
                                                                                                  до рішення виконавчого комітету                       

                                                                                                                Мукачівської міської ради від ______№__ 
          Додаток  2 до Програми управління місцевим                     
          боргом  на 2020-2022 роки 

 
 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ  

ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ БОРГОМ НА 2020-2022 РОКИ 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансуван-ня 

Обсяги 
фінансування у 

2020р. 
(вартість), грн. 

Обсяги 
фінансування у 

2021р. 
(вартість), грн. 

Обсяги 
фінансуванн

я у 2022р. 
(вартість), 

грн. 

Очікуваний результат 

1. 

Сплата відсотків за 
користування 

кредитними коштами 
та інших платежів з 

обслу-говування 
місцевого боргу 

1.Контроль за 
повнотою та 
своєчасністю 
сплати відсотків 
банку 
2.  Забезпечення 
виконання дохід-
ної частини 
загального фонду 
бюджету  

2020-2022 
роки 

1. Фінансове управління  Мукачівської 
міської ради 
 
2. Мукачівське управління ГУ ДПС, 
інші державні органи, органи місцевого   
самоврядування,   що контролюють 
справляння надходжень бюджету, 
забезпечують своєчасне та в повному 
обсязі надходження до міського  
бюджету податків і зборів та інших 
доходів місцевих бюджетів відповідно 
до законодавства 

Міський 
бюджет 

 
726 805 

 
8 193 829 

 
5 730 900 

1.Своєчасне  вико-
нання зобов’язань за 
місцевими запози-
ченнями 
2.Формування 
високого рівня довіри 
до міської ради як 
учасника фінансового 
ринку та встанов-
лення позитивного 
інвестиційного іміджу 
громади 
 



№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансуван-ня 

Обсяги 
фінансування у 

2020р. 
(вартість), грн. 

Обсяги 
фінансування у 

2021р. 
(вартість), грн. 

Обсяги 
фінансуванн

я у 2022р. 
(вартість), 

грн. 

Очікуваний результат 

2 Погашення основної 
суми боргу 

1..Контроль за 
повнотою та 
своєчасністю 
повернення   основної 
суми боргу 
2.Забезпечення 
виконання дохідної 
частини загального та 
спеціального (бюджету 
розвитку) фондів 
бюджету 

2020-2022 
роки 

1. Фінансове управління Мукачівської 
міської ради 
 
2. Мукачівське управління ГУ ДПС, 
ін. державні органи, органи місцевого   
самоврядування,   що контролюють 
справляння надходжень бюджету, 
забезпечують своєчасне та в повному 
обсязі надходження до міського  
бюджету податків і зборів та інших 
доходів місцевих бюджетів відповідно 
до законодавства 

Міський 
бюджет  

 
 
 
 
 
 
 
 

7 749 123 

 
 
 
 
 
 
 
 

85 240 350 

1.Своєчасне і у 
повному обсязі вико-
нання зобов’язань за 
місцевим боргом.  
2.Формування 
високого рівня довіри 
до міської ради як 
учасника фінансового 
ринку та встановлення 
позитивного 
інвестиційного  іміджу 
громади   

 Усього за програмою  726 805 15 942 952 90 971 250  

 
 
Керуючий справами виконавчого комітету   
Мукачівської міської ради                                                                                                                     Олександр ЛЕНДЄЛ 
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