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МУНІЦИПАЛІТЕТ

ЯК ПОЗИЧАЛЬНИК

Позичальник  – Міська рада

Кошти запозичення залучаються безпосередньо 

до бюджету розвитку 

Напрямки використання запозичень -

фінансування інвестиційних проектів, в тому 

числі з підвищення енергоефективності та 

використання відновлювальних джерел енергії 

в муніципальному секторі

Джерела погашення запозичень –надходження 

бюджету розвитку (кошти від продажу майна та 

землі, кошти пайової участі забудовників та 

кошти, що передаються із загального фонду)

Обслуговування боргу (відсоткові платежі) 

здійснює фінансове управління (фінансовий 

департамент) міської ради за рахунок коштів 

загального фонду бюджету

КРЕДИТУВАННЯ 

МУНІЦИПАЛІТЕТІВ



КРЕДИТУВАННЯ 

МУНІЦИПАЛІТЕТІВ

ВИД КРЕДИТНОЇ ОПЕРАЦІЇ НЕВІДНОВЛЮВАЛЬНА КРЕДИТНА ЛІНІЯ

Процентна ставка
термін кредитування до 12 місяців (включно): від 17,6%

термін кредитування понад 12 місяців (включно): від 19,2%

Цільове призначення 

кредиту

фінансування бюджету розвитку місцевого бюджету для здійснення 

затверджених бюджетних видатків, визначених відповідно до завдань та 

очікуваного результату бюджетних програм  (в тому числі  кредитування 

муніципалітетів на предмет енергоефективних заходів)

Спосіб надання траншу

шляхом перерахування кредитних коштів на рахунок для зарахування 

відповідного доходу бюджету, відкритий у органі Державного 

казначейства України

Забезпечення
кредитна операція може здійснюватися без отримання Банком 

забезпечення виконання зобов’язань Позичальника

Контроль цільового 

спрямування бюджетних 

коштів залучених у Банк на 

умовах кредиту 

здійснюється Позичальником та органами Державної казначейської 

служби України в рамках контролю бюджетних витрат та аналізу 

використання бюджетних коштів відповідно до завдань та очікуваного 

результату бюджетних програм в рамках затвердженого бюджету

Додаткові особливості

Кредит надається за умови:

- погодження Міністерством фінансів України проекту рішення

Позичальника (місцевої ради) щодо залучення кредиту;

- прийняття Позичальником (місцевою радою) рішення про залучення

кредиту та затвердження річного бюджету, який би враховував витрати

на повернення та обслуговування кредиту;

- затвердження кредитного договору рішенням Позичальника (місцевої

ради);

- реєстрації бюджетного зобов’язання за кредитним договором органом

Державної казначейської служби України.



ПЕРЕВАГИ ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТУ

Зрозумілі процедури залучення коштів

Відсутність конкуренції між 

позичальниками за отримання 

фінансування – всі позичальники які 

відповідають критеріям можуть отримати 

фінансування

Розгалужена мережа точок продажів 

Банку 

Можливість залучати невеликі позики, 

що актуально для муніципалітетів з 

обмеженим бюджетом

Консультаційна та інформаційна 

підтримка Банку 
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ДЕПОЗИТ ДЛЯ МУНІЦИПАЛІТЕТУ

Кошти можуть розміщуватися на 

вкладному (депозитному) рахунку лише у 

межах поточного бюджетного періоду та 

повинні бути повернені на рахунки 

бюджету не пізніше ніж за 10 календарних 

днів до закінчення такого бюджетного 

періоду.

Безспірне списання банком вкладу 

(депозиту) з рахунку забороняється 

відповідно до вимог законодавства 

України. 

ДЕПОЗИТ ДЛЯ 

МУНІЦИПАЛІТЕТУ



Критерії Умови

Валюта вкладу (депозиту) Гривня

Мінімальна сума вкладу (депозиту)

Мінімальна сума вкладу (депозиту) становить 10 000,00 гривень
виключення: 

• бюджети сіл, селищ та їх об’єднань – 3 000,00 гривень
• бюджети  районів та міст районного значення – 5 000, 00 гривень

Максимальна сума вкладу (депозиту)
Максимальна сума вкладу (депозиту) не обмежена, але не повинна 
перевищувати суму заявлену у тендері. 

Виплата процентів 

На вибір вкладника:
• щомісячно
• щоквартально
• разом з поверненням вкладу (депозиту)

Поповнення рахунку Дозволяється, в розмірі згідно умов депозитного договору.

Вилучення вкладу (депозиту) або його 

частини з рахунку

Дозволяється, за умови письмового повідомлення банку згідно умов 
депозитного договору.

Пролонгація строку дії депозитного 

договору

Дозволяється, відповідно до пролонгованого договору кошти будуть  
повернені на рахунки бюджету не пізніше ніж за 10 календарних днів 
до закінчення такого бюджетного періоду.

Подовження строку вкладу (депозиту) оформлюється відповідним 
додатковим договором до депозитного договору

УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ НА 

ДЕПОЗИТ

«ОПЕРАТИВНИЙ ДЛЯ МІСЦЕВИХ 

БЮДЖЕТІВ»



ПОТОЧНИЙ РАХУНОК

ТП «Мій бюджет»
для власних коштів муніципалітетів
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Тарифний пакет «Мій бюджет»

Послуга Вартість

Підключення до тарифного пакету 50 грн.

Відкриття поточного рахунку
Входить у вартість 
підключення до ТП

Абонентська плата за РКО
39 грн.

/ щомісяця за умови наявності руху коштів 

Підключення до СДО
Входить у вартість 
підключення до ТП

Абонентська плата за обслуговування в СДО
Входить у вартість 
підключення до ТП

Переказ коштів за межі банку на паперовому носії
0,99 грн. 

/ за кожен документ

Переказ коштів за межі банку з використанням СДО
0,79 грн. 

/ за кожен документ

Використовується для обслуговування 

власних  бюджетних бюджетних установ 



ПЕРЕВАГИ ВІДКРИТТЯ ТП «МІЙ 

БЮДЖЕТ»

Розгалужена мережа точок продажів 

Банку 

Мінімальна вартість пакету

Консультаційна та інформаційна 

підтримка Банку 

Система дистанційного обслуговування-

вільний доступ до рахунку
ТП «МІЙ БЮДЖЕТ»


