
ПроєктРІШЕННЯ 
 

Від 05.08.2021 року                                                                                                               № 2958 

 

м.Бурштин 

 

Про здійснення запозичення до бюджету 

Бурштинської міської територіальної  

громади на 2021 рік 

 

  Керуючись статтями 16, 71, 74 і 103-1 Бюджетного кодексу України, частиною 

третьою статті 43 і частиною першою статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», пунктом 7 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2021 рік», постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 

110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами), рішенням 

міської ради від 23.12.2020. № 42-2/2020 «Про міський бюджет на 2021 рік» (зі змінами), 

міська рада 

вирішила: 

  1. Здійснити у 2021 році місцеве запозичення до бюджету Бурштинської  

міської територіальної громади шляхом залучення кредиту від АБ «Укргазбанк» на 

наступних умовах: 

1.1. Мета запозичення - забезпечення фінансовим ресурсом видатків бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади для забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. 

1.2. Форма здійснення запозичення – укладення кредитного договору (договору про 

відкриття кредитної лінії) між Бурштинською міською територіальною громадою та  

АБ «Укргазбанк» (далі - Кредитний договір). 

        1.3. Визначити Бурштинську міську територіальну громаду позичальником за 

Кредитним договором. 

        1.4. Вид запозичення – внутрішній кредит. 

        1.5. Розмір запозичення (основна сума боргу) та валюта запозичення – 9 000 000 

(дев`ять мільйонів) гривень. Вибірка коштів здійснюватиметься траншами, виходячи з 

фактичної потреби до кінця 2021 року. 

        1.6. Строк запозичення – 1 рік (12 місяців) з можливістю дострокового погашення. 

        1.7. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами – фіксована на весь 

період кредитування 10,63% без додаткових комісій.  

            1.8. Погашення кредиту здійснюється протягом 2022 року в сумах відповідно до 

закладеного графіку платежів та з умовами, встановленими Кредитним договором. 

        1.9. Сплата відсотків за користування запозиченням (кредитними коштами) 

здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими 

Кредитним договором. 

2. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором, 

зазначеним у цьому рішенні, не надається. 

3. Погашення кредиту та сплату відсотків за кредитом, здійснюється за рахунок 

коштів загального фонду бюджету, що передбачається у бюджеті Бурштинської міської 

територіальної громади. 



  4. Уповноважити начальника фінансового відділу Бурштинської міської ради (Ольгу 

Петровську): 

  4.1. Здійснити місцеве запозичення шляхом укладання та підписання Кредитного 

договору  із АБ «Укргазбанк» на умовах, передбачених цим рішенням від імені 

Бурштинської міської ради. 

  4.2. Забезпечити виконання усіх необхідних заходів та вчиняти правочини, в тому 

числі підписувати додаткові угоди та договори про внесення змін до Кредитного договору, 

які пов’язані із залученням до бюджету Бурштинської міської територіальної громади  

місцевого запозичення, передбаченого цим рішенням, погашенням основної суми боргу, 

виплатою відсотків за кредитним договором тощо. 

  4.3. Передбачати в бюджеті Бурштинської міської територіальної громади на 2022рік  

кошти, необхідні для здійснення витрат з погашення та обслуговування боргових 

зобов’язань.  

  5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Бурштинської міської 

ради. 

             6. Рішення набуває чинності відповідно до законодавства, але не раніше дати 

погодження Міністерством фінансів України умов та обсягу запозичення. 

             7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська і постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

(Тетяна Сенчина) . 

 

 

 

  Міський голова                                                       Василь Андрієшин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор проєкту: 

Начальник фінансового відділу 

Ольга Петровська 

______________________2021р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник  

загального відділу 

Марія Яцик 

_______________________2021р. 

 

Перший заступник  

міського голови 

Ростислав Стасько 

_______________________ 2021р. 

 

Юридичний відділ 

 

 

________________________2021р. 

 

Секретар ради 

Роман Іванюк 

_________________________2021р. 

 

 


