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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від «___» __________ 2020 року

№ _____

Про здійснення місцевого
запозичення до бюджету міста
Кропивницького у 2020 році
Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 16, 18, 71, 74
Бюджетного Кодексу України, пунктами 26 частини 1 статті 26, статтею 70
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку здійснення
місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 року № 110, з метою фінансування інвестиційних проєктів
у 2020 році, Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:

1. Здійснити місцеве внутрішнє запозичення до бюджету міста
Кропивницького у 2020 році шляхом залученя кредитних коштів публічного
акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
2. Мета запозичення – фінансування інвестиційних проєктів, які
здійснюються у 2020 році за рахунок коштів бюджету розвитку міста
Кропивницького.
3. Затвердити істотні умови запозичення:
3.1. Форма здійснення запозичення – укладення кредитного договору з
публічним акціонерним товариством акціонерного банку «Укргазбанк».
3.2. Вид запозичення – внутрішній кредит.
3.3. Розмір та валюта запозичення – 70 000 000 грн (Сімдесят мільйонів
гривень).
3.4. Строк запозичення – 4 роки з можливістю дострокового погашення.
3.5. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами - не
перевищує 16,5 % річних.
3.6. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за
запозиченням не надається.
3.7. Погашення кредиту здійснюється щоквартальними платежами у
строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.
3.8. Сплата відсотків за користування залученими коштами
здійснюється щомісячними платежами у строки та згідно з умовами,
встановленими кредитним договором.
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4.
Визначити:
4.1 Міську раду міста Кропивницького позичальником за кредитним
договором.
4.2 Фінансове управління Міської ради міста Кропивницткого
(Бочкова Л.Т.) стороною кредитного договору від імені Міської ради міста
Кропивницького з правом здійснювати всі передбачені чинним законодавством
України дії, пов’язані із залученням запозичень до бюджету міста, погашенням
основної суми боргу, виплатою відсотків за кредитним договором.
5.
Надати право начальнику фінансового управління Міської ради
міста Кропивницького (Бочковій Л.Т.) подавати та одержувати необхідні заяви,
довідки та інші документи, підписувати необхідні документи, а також вчиняти
всі необхідні правочини, передбачені чинним законодавством України дії,
пов’язані з виконанням кредитного договіру.
6.
Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького
щорічно протягом строку дії кредитного договору передбачати у бюджеті міста
Кропивницького кошти для забезпечення виконання зобов’язань за
запозиченням.
7.
Рішення набуває чинності відповідно до законодавства, але не
раніше дати погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов
здійснення запозичень.
8.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

