
 

 

 

 

КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

_________________сесія __________ скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від _______________                                 м.Кам’янське                               № __________  

 

Про здійснення місцевого запозичення  

для фінансування проекту «Капітальний  

ремонт лінії зовнішнього освітлення  

із впровадженням енергозберігаючих  

технологій у м. Кам’янське» 

 

З метою забезпечення фінансування інвестиційного проекту 

«Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення із впровадженням 

енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське», відповідно до статей 16, 18, 74 

Бюджетного кодексу України, Закону України від 3 лютого 2016 року  

№975-VIII «Про ратифікацію Фінансової угоди (проект «Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським 

інвестиційним банком», Порядку здійснення місцевих запозичень, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року 

№110 (зі змінами), керуючись п.26, 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 спеціального фонду 

(бюджету розвитку) міського бюджету шляхом залучення кредиту. 

2. Встановити, що метою здійснення місцевого запозичення, зазначеного 

в цьому рішенні, є залучення коштів для фінансування видатків бюджету 

розвитку Кам’янської міської територіальної громади на впровадження заходів 

за проектом «Капітальний ремонт лінії зовнішнього освітлення 

із впровадженням енергозберігаючих технологій у м. Кам’янське».  

3. Місцеве запозичення здійснити у формі укладання Угоди  

про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, 

Міністерством розвитку громад та територій України та Кам’янською міською 

радою (далі – Угода про передачу коштів позики) відповідно до умов 

Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком  
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за проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», 

підписаної 23 липня 2015 року та ратифікованої Законом України  

від 03 лютого 2016 року №975-VIII (далі – Фінансова угода). 

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

в межах обсягу дефіциту бюджету розвитку міського бюджету, затвердженого 

рішенням міської ради про бюджет Кам’янської міської територіальної громади 

на відповідний рік. 

5. Затвердити наступні істотні умови здійснення запозичення: 

5.1. Вид запозичення – кредит. 

5.2. Розмір (основна сума боргу) та валюта запозичення – 9 504 750,00  

(дев’ять мільйонів п’ятсот чотири тисячі сімсот п’ятдесят) євро, в тому числі  

у 2021 році – до 3 268 816,00 (три мільйони двісті шістдесят вісім тисяч 

вісімсот шістнадцять) євро. 

5.3. Період, на який здійснюється запозичення, – до 15 (п’ятнадцять) років 

з моменту підписання Угоди про передачу коштів позики, включаючи 

пільговий період кредитування 3 (три) роки. 

5.4. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами відповідно до 

умов Фінансової угоди визначається на дату вибірки траншів за фіксованою 

ставкою або шестимісячною Європейською міжбанківською ставкою 

пропозиції (EURIBOR) та спреду до 2,5% річних. 

5.5. Погашення основної суми боргу здійснюється піврічними платежами 

відповідно до умов, визначених Угодою про передачу коштів позики, після 

закінчення пільгового періоду.  

5.6. Сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється 

один раз на півроку відповідно до умов, визначених Угодою про передачу 

коштів позики, починаючи з першої погодженої дати платежу після надання 

першого траншу. 

5.7. Розмір основної суми боргу за цим запозиченням становить 

9 504 750,00 (дев’ять мільйонів п’ятсот чотири тисячі сімсот п’ятдесят) євро. 

5.8. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань  

за запозиченням, зазначеним у цьому рішенні, не надається. 

5.9. Мінімальний власний внесок бюджету Кам’янської міської 

територіальної громади має бути не менше обсягу, необхідного для покриття 

витрат, фінансування яких є неприйнятним відповідно до Фінансової угоди. 

5.10. Комісія за надання кредитних коштів становить 0,01% річних 

вибраної та непогашеної суми позики відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 08 липня 2015 року №744-р «Про залучення позики  

від Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту «Програма 

розвитку муніципальної інфраструктури України». 
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5.11. Частина комісії за проведення оцінки Європейським інвестиційним 

банком у розмірі 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) євро згідно з Фінансовою угодою, 

що сплачується Україною відповідно до пункту 1.08 статті 1 Фінансової угоди, 

вважається частиною коштів позики, наданої Кам’янській міській раді, 

та розраховується шляхом множення суми комісії за проведення оцінки 

на частку від ділення частини коштів позики на загальну суму позики.  

6.  Визначити Кам’янську міську раду позичальником за Угодою 

про передачу коштів позики. 

7. Уповноважити міського голову Білоусова А.Л., а в разі його  

відсутності – особу, яка виконує його обов’язки, підписати Угоду про передачу 

коштів позики від імені Кам’янської міської ради. 

8. Департаменту фінансів Кам’янської міської ради, відповідно до умов 

Угоди про передачу коштів позики, щорічно передбачати в міському бюджеті 

отримання коштів позики у межах загальної суми запозичення, витрати 

на погашення та обслуговування позики.  

9. Це рішення набуває чинності відповідно до законодавства, але 

не раніше дати погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов 

здійснення запозичення. 

10. Організацію виконання цього рішення покласти на департамент 

фінансів міської ради, координацію – на першого заступника міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А., 

контроль – на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного 

розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій. 

 

 

Міський голова                           Андрій БІЛОУСОВ 


