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ЗВІТ 

про виконання Програми управління місцевим боргом 

 міського бюджету міста Конотопа за 2019 рік 

 
Звіт про виконання Програми управління місцевим боргом міського 

бюджету міста Конотопа за 2019 рік  підготовлено на виконання вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2012 року №815 «Про 

затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов’язаними з 

управлінням державним (місцевим) боргом». 

 

І. Показники міського бюджету міста Конотопа на 2019 рік в частині 

боргу міського бюджету 

 

Витрати міського бюджету в 2019 році з погашення та обслуговування 

місцевого боргу проводились відповідно до: 

- умов кредитного договору №ESC 10/14 від 15.12.2014 з Північною 

Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО); 

- графіку платежів з його погашення; 

-  прогнозу обсягу витрат на управління місцевим боргом. 

Фактично в 2019 році на обслуговування та погашення місцевого боргу 

було використано 318,7 тис. гривень, у т.ч.: 

- погашення місцевого боргу – 313,9 тис. гривень; 

- обслуговування місцевого боргу (сплата відсотків) – 4,8 тис. гривень; 

Усі платежі з погашення та обслуговування місцевого боргу були 

здійснені вчасно та в повному обсязі. 

Протягом 2019 року операції з надання місцевої гарантії не 

проводились. 

Станом на 31 грудня 2019 року зовнішній борг міського бюджету міста 

Конотопа відсутній. 

 

ІІ. Боргові інструменти, за допомогою яких забезпечувалося 

фінансування міського бюджету у 2019 році 

Погашення в 2019 році місцевого боргу по кредиту від міжнародної 

фінансової організації Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) 

було здійснено за рахунок надходження коштів із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду). 

IІІ. Ризики, пов’язані з управлінням місцевим боргом 

Фактично частка виплат з обслуговування боргу у видатках загального 

фонду міського бюджету на 2019 рік становила 4,8 тис. гривень., або 0,001% 

до фактичного обсягу видатків загального фонду міського бюджету міста 

Конотоп що не перевищує показник, визначений статтею 74 Бюджетного 

кодексу України на рівні 10% . 



2 
 

 

На погашення місцевого боргу в 2019 році фактично спрямовано 313,9 

тис. гривень. Розмір місцевого боргу міського бюджету на  31.12.2019 

відсутній. 

Співвідношення обсягу фактично погашеного місцевого запозичення та 

фактичного обсягу видатків бюджету розвитку міського бюджету  (55732,5 

тис. грн. без урахування трансфертів) свідчить про низький рівень боргового 

навантаження на міський бюджет.  

Позика здійснена та погашена у національній валюті.  

Зважаючи на вищенаведені фактори, ризики щодо вчасного погашення 

та обслуговування місцевого боргу в 2019 році були мінімальними. 

 

V. Організація управління та кінцеві результати виконання 

програми 

В ході виконання програми здійснювався контроль за ризиками, 

пов’язаними з управлінням місцевим боргом та заходи з моніторингу, аналізу 

і контролю за своєчасним і в повному обсязі виконанням зобов’язань за 

місцевим боргом. 

Для мінімізації ризиків, пов’язаних з управлінням місцевим боргом, 

фінансовим управлінням Конотопської міської ради здійснено усі необхідні 

заходи, визначені законодавством.  

Для збільшення фінансового ресурсу та отримання додаткових джерел 

наповнення міського бюджету в 2019 році розміщувались тимчасово вільні 

кошти бюджету на депозитних рахунках. 

В процесі виконання програми, зміни та доповнення не вносились. 

Програма управління боргом не  переглядалася. 

Нові запозичення до міського бюджету не здійснено. 

В ході виконання програми досягнено таких результатів: 

- ефективне управління місцевим боргом; 

- недопущення виникнення заборгованості в процесі погашення 

місцевого боргу та платежів з його обслуговування; 

- забезпечення якісного обслуговування та налагодження належного 

адміністрування місцевого боргу; 

- забезпечення прозорості та відкритості операцій з місцевим боргом.; 

- повне погашення зовнішнього місцевого боргу. 

 

 

Начальник фінансового управління             

Конотопської міської ради      В.КОШЕВЦЬКА 
 


