
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році 

 
Відповідно до частини 3 статті 16, статей 18, 71, 74, 1031 Бюджетного кодексу 

України, пункту 5 частини 3 статті 43, статті 70 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110, рішення 
пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання                    
від 29 грудня 2020 року № 60 «Про обласний бюджет Полтавської області на 2021 рік 
16100000000 (код бюджету)», з метою забезпечення капітального ремонту 
автомобільних доріг, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Здійснити місцеве внутрішнє запозичення до обласного бюджету у                 

2021 році із дотриманням таких істотних умов: 
1.1. Місцеве внутрішнє запозичення здійснюється з метою фінансового 

забезпечення капітального ремонту автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення О1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч на ділянці    км 
91+700 – км 99+200 Гадяцького району Полтавської області та О1710369 /Н-12/-Мала 
Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км 0+000 – км 6+000, км 6+000 – км 12+000 
Котелевського району Полтавської області у формі укладання кредитного договору з 
Філією АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Полтава (далі – 
Кредитний договір ). 

1.2. Розмір запозичення (основна сума боргу) – 270 000 000,00 (двісті сімдесят 
мільйонів) грн 00 коп, в тому числі: 

- капітальний ремонт автомобільної  дороги загального  користування місцевого 
значення О1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч на ділянці  км 91+700 – км 
99+200  Гадяцького  району  Полтавської області - 90 000 000,00 (дев’яносто 
мільйонів) грн 00 коп; 

- капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 
значення О1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км 0+000 – км 
6+000, км 6+000 – км 12+000 Котелевського району Полтавської області -                              
180 000 000,00 (сто вісімдесят мільйонів) грн 00 коп. 

1.3. Відсоткова ставка за користування запозиченням (кредитними                  
коштами) змінювана, визначається виходячи з розміру облікової ставки НБУ, 
встановленої на день, що передує дню укладення кредитного договору, збільшеною 
на маржу банку в розмірі 3,8 відсотків. 
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1.4. Строк, на який здійснюється запозичення – п’ять років. 
1.5. Погашення кредиту здійснюється щомісячними платежами у строки та 

згідно з умовами, встановленими Кредитним договором. 
1.6. Сплата відсотків за користування запозиченням (кредитними коштами) 

здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими 
Кредитним договором. 

1.7. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним 
договором, зазначеним у цьому рішенні, не надається. 

 
2. Уповноважити директора Департаменту фінансів Полтавської обласної 

державної адміністрації від імені Полтавської обласної ради: 
2.1. Здійснити місцеве внутрішнє запозичення шляхом укладання кредитного 

договору із Філією АТ “Державний експортно-імпортний банк України” в м. Полтава із 
включенням до нього умов, передбачених п.1 цього рішення. 

2.2. Забезпечити виконання усіх необхідних для реалізації цього рішення 
заходів та вчиняти від імені Полтавської обласної ради всі необхідні правочини, в 
тому числі підписувати договори про внесення змін до Кредитного договору, з правом 
підписувати, подавати та одержувати необхідні документи, які пов’язані із залученням 
до обласного бюджету місцевого внутрішнього запозичення, передбаченого цим 
рішенням. 

2.3. Визначити, що погашення кредиту та сплата відсотків за кредитом, а також 
інші витрати, пов’язані з отриманням та погашенням даного місцевого внутрішнього 
запозичення, здійснюються зі спеціального фонду обласного бюджету за рахунок 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах. 

2.4. Щорічно передбачати в обласному бюджеті кошти, необхідні для 
здійснення витрат на виконання боргових зобов’язань за місцевим внутрішнім  
запозиченням Полтавської обласної ради до кінця дії зобов’язань, передбачених 
Кредитним договором, укладеним із Філією АТ «Державний експортно-імпортний банк 
України» в м. Полтава, відповідно до цього рішення, за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у 
розмірі не більше 30 відсотків обсягу такої субвенції, передбаченого законом про 
Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету. 

 
3. Належним чином завірена копія цього рішення надається Філії АТ 

“Державний експортно-імпортний банк України” в м. Полтава. 
 
4. Рішення набирає чинності з моменту прийняття Міністерством фінансів 

України рішення про погодження обсягу та умов здійснення запозичення. 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань бюджету та управлінням майном. 

 

 
 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році»  

 

Розробник проєкту рішення: Департамент фінансів Полтавської обласної 

державної адміністрації. Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: забезпечення капітальних ремонтів автомобільних доріг. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

З метою реалізації Департаментом капітального будівництва, 

містобудування і архітектури Полтавської облдержадміністрації проєктів 

капітальних ремонтів доріг у 2021-2022 роках на підставі положень 

Бюджетного кодексу України розроблено проєкт рішення «Про здійснення 

місцевого запозичення у 2021 році».  

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення 

 

Прийняття проєкту рішення «Про здійснення місцевого запозичення у 

2021 році» зумовлено необхідністю проведення у 2021 році капітального 

ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

О1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч на ділянці км 91+700 – км 

99+200 Гадяцького району Полтавської області та О1710369 /Н-12/-Мала 

Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці км 0+000 – км 6+000, км 6+000 – км 

12+000 Котелевського району Полтавської області.  

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення «Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році» 

підготовлено з метою забезпечення належного рівня фінансування для 

реалізації проєкту капітального ремонту автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення О1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-

Гадяч на ділянці км 91+700 – км 99+200 Гадяцького району Полтавської 

області та О1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на ділянці                      

км 0+000 – км 6+000, км 6+000 – км 12+000 Котелевського району Полтавської 

області. 

Джерелом покриття вказаних видатків пропонується визначити кошти 

спеціального фонду обласного бюджету за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах. 
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4. Правові аспекти 

 

У даній сфері правового регулювання діють: 

– Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №  2456-VI                              

(зі змінами). 

– Закон України від 15 грудня 2020 року № 1082-ІХ «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік». 

– Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

– Закон України від 18 вересня 1991 року № 1562-ХІІ «Про джерела 

фінансування дорожнього господарства України» (зі змінами). 

– Закон України від 4 червня 2020 року № 677-ІХ «Про внесення змін до  

Бюджетного кодексу України». 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 110 

«Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» (зі змінами). 

– Наказ Міністерства фінансів України від 22.10.2015  № 922 «Про 

затвердження форм розрахунків при наданні місцевих запозичень». 

– Рішення пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради 

восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 60 «Про обласний бюджет 

Полтавської області на 2021 рік 16100000000 (код бюджету)». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Загальна вартість для реалізації проєкту капітальних ремонтів 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення становить           

270 000 000,00 (двісті сімдесят мільйонів) грн 00 коп, в тому числі: 

– капітальний ремонт автомобільної  дороги загального  користування 

місцевого значення О1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч на ділянці  

км 91+700 – км 99+200  Гадяцького  району  Полтавської області – 90 000 000,00 

(дев’яносто мільйонів) грн 00 коп; 

– капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення О1710369 /Н-12/-Мала Рублівка-Рунівщина-/М-03/ на 

ділянці км 0+000 – км 6+000, км 6+000 – км 12+000 Котелевського району 

Полтавської області – 180 000 000,00 (сто вісімдесят мільйонів) грн 00 коп. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення «Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році» не 

потребує проведення консультацій із заінтересованими сторонами. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення «Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році» не 

потребує громадського обговорення. 
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Проєкт рішення «Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році» 

оприлюднено на офіційному сайті Департаменту фінансів Полтавської обласної 

державної адміністрації 10 вересня  2021 року. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення «Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році»  

відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних 

правопорушень. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Проєкт рішення «Про здійснення місцевого запозичення у 2021 році» є 

збалансованим та сприятиме вирішенню найнагальніших питань регіонального 

значення. 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

фінансів Полтавської обласної  

державної адміністрації П. КРОПИВКА 


