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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України
від 30 вересня 2021 року № 532»

1. Мета
Проект акта розроблено з метою приведення у відповідність до норм 

бюджетного законодавства Методичних рекомендацій щодо погодження обсягу та 
умов здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій (далі – Методичні 
рекомендації), які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 
вересня 2021 року № 532 (далі – наказ Мінфіну).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Законами України від 15.12.2020 № 1081-ІХ та від 03.11.2022 № 2709-ІХ 

внесено зміни до Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) у частині 
найменування бюджетів органів місцевого самоврядування та визначення 
загального обсягу місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою 
Крим, обласною радою чи міською територіальною громадою боргу, які обумовили 
необхідність коригування положень Методичних рекомендацій, що затверджені 
наказом Мінфіну. 

Крім того, з огляду на практику застосування вищезазначених Методичних 
рекомендацій, є потреба в удосконаленні та спрощенні окремих їх положень. 
Зокрема, в частині форми подання матеріалів, необхідних для погодження обсягів 
та умов здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій, уточнення 
складових розрахунку меж видатків місцевого бюджету на обслуговування 
місцевого боргу та інших організаційних процедур.

3. Основні положення проекту акта
Проектом акта передбачено:
приведення у відповідність до норм Кодексу положень порядків у частині 

найменування бюджетів органів місцевого самоврядування, визначення загального 
обсягу місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим, 
обласною радою чи міською територіальною громадою боргу;

унормування подання матеріалів, необхідних для погодження обсягів та умов 
здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій, як у паперовій, так і 
в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису 
відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний 
документообіг» і «Про електронні довірчі послуги»;

уточнення складових розрахунку меж видатків місцевого бюджету на 
обслуговування місцевого боргу;
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приведення положень Методичних рекомендацій у відповідність до норм 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», зокрема, у частині назви 
акта, який голова місцевої державної адміністрації видає в межах своїх 
повноважень тощо

удосконалення інших процедур залучення запозичень до відповідних місцевих 
бюджетів та надання місцевих гарантій.

4. Правові аспекти
Конституція України, Кодекс, постанови Кабінету Міністрів України від 

16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» та 
від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій».

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень проекту акта не впливатиме на надходження та витрати 

державного та/або місцевих бюджетів і не потребуватиме додаткового 
фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

6. Позиція зацікавлених сторін
Проект наказу не потребує проведення публічних консультацій 

з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.
Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого і 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності
Проект наказу не містить положень, що стосуються зобов’язань України 

у сфері європейської інтеграції.
Проект наказу не містить положень, що стосуються прав та свобод, 

гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 
У проекті наказу відсутні положення, що впливають на забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків. 
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 
У проекті акта відсутні положення, що створюють підстави для  дискримінації.
Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська 

гендерно-правова експертизи проекту наказу не проводилися.

8. Прогноз результатів
Прийняття проекту акта сприятиме належній організації процесу здійснення 

місцевих запозичень та надання місцевих гарантій.
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Реалізація положень проекту наказу не впливатиме на інтереси 
заінтересованих сторін, ринкове середовище, забезпечення захисту прав та 
інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, 
підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень 
зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану 
здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне 
середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, 
води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні 
відносини.

Міністр фінансів України                                                          Сергій МАРЧЕНКО
   

___ ____________ 2023 р.


