
                                                                                                     ____ 

     

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

       сесія                      скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від ____________№ ______ 

____сесія ____VII 

Про здійснення місцевого запозичення  

до міського бюджету міста Кам’янське  

в 2020 році 

 

З метою залучення кредитних коштів до бюджету розвитку міського 

бюджету, відповідно до статей 16, 74 Бюджетного кодексу України, Порядку 

здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 лютого 2011 року №110 (зі змінами), п.26 і п.27 ч.1 статті 26, ч.1 

статті 59 та ч.1 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування                         

в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Здійснити місцеве внутрішнє запозичення до бюджету розвитку 

міського бюджету міста Кам’янське в 2020 році.  

2. Встановити, що метою здійснення місцевого запозичення, зазначеного 

в цьому рішенні, є залучення коштів для фінансування видатків бюджету 

розвитку міського бюджету міста Кам’янське на будівництво, реконструкцію  

та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства  

та соціально-культурної сфери.  

3. Місцеве запозичення здійснити у формі укладання кредитного 

договору з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ 

БАНК УКРАЇНИ»» (далі також − АТ «Ощадбанк» (далі − Кредитний договір). 

4. Встановити, що запозичення, зазначене у цьому рішенні, здійснюється  

в межах обсягу дефіциту бюджету розвитку міського бюджету, затвердженого 

рішенням міської ради від 24.12.2019 №1689-39/VII «Про бюджет міста 

Кам’янське на 2020 рік» (зі змінами). 

5. Затвердити наступні істотні умови здійснення запозичення: 

5.1. Вид запозичення − кредит. 
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5.2. Розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – 170 000 000,00  

(сто сімдесят мільйонів) гривень. 

5.3. Форма надання кредиту − моновалютна невідновлювальна кредитна 

лінія. 

5.4. Строк запозичення – 60 (шістдесят) місяців з моменту підписання 

Кредитного договору. 

5.5. Надходження кредитних коштів до міського бюджету до 31.12.2020. 

5.6. Відсотки за користування запозиченням − 16,5% річних з можливістю 

перегляду кожні 6 місяців у разі зміни облікової ставки Національного банку 

України. 

5.7. Погашення основної суми боргу здійснюється щомісячними 

платежами у строки та відповідно до умов, встановлених Кредитним 

договором.  

5.8. Сплата відсотків за кредитом здійснюється щомісячними платежами  

у строки та відповідно до умов, встановлених Кредитним договором. 

5.9. Погашення кредиту та сплата відсотків за кредитом, а також інші 

витрати, пов’язані з отриманням та погашенням запозичення, залученого 

відповідно до цього рішення, здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету міста Кам’янське. 

5.10. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань  

за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається. 

6. Доручити директору департаменту фінансів Кам’янської міської ради  

Шевченко Л.Ф.: 

6.1. Укласти та підписати Кредитний договір з АТ «Ощадбанк», подавати 

та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, вчиняти інші 

необхідні дії, пов’язані з залученням запозичення до міського бюджету міста 

Кам’янське, в тому числі дії, спрямовані на виконання умов Кредитного 

договору, а також укладати та підписувати в подальшому додаткові 

договори/договори про внесення змін до Кредитного договору. 

6.2. Забезпечити виконання усіх необхідних заходів, які пов’язані  

із залученням до міського бюджету міста Кам’янське місцевого запозичення, 

передбаченого цим рішенням. 

7. Департаменту фінансів Кам’янської міської ради (Шевченко) 

передбачати щорічно протягом строку дії Кредитного договору 

у міському бюджеті міста Кам’янське кошти, необхідні для забезпечення 

виконання зобов’язань за запозиченням.  

8. Це рішення набуває чинності після погодження обсягу та умов 

здійснення запозичення Міністерством фінансів України. 
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9. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

фінансів Кам’янської міської ради (Шевченко), координацію – на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 

ради Чернишова О.А., контроль – на постійну комісію Кам’янської міської ради  

з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів  

та інвестицій (Шкуренко). 

 

Міський голова                                  А.Л.БІЛОУСОВ 


