
ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИМИ 

ОРГАНАМИ САМОВРЯДУВАННЯ, 

ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ЯК 

РЕАЛЬНИХ ВАЖЕЛІВ,  У РАМКАХ 

ЗАПУСКУ УТИЛІЗАЦІЙНИХ ТА БУДЬ 

ЯКИХ ІНШИХ ПРОЕКТІВ  



ПЛАН ДІЙ 

 Мета  – збільшення бюджету міста. 

 Запуск цільових програм протягом 

найближчих 5 років. 

 Залучення державних та іноземних інвестицій. 

 Важелі впливу,  щодо випуску  довгострокових 

фінансових інструментів на місцевому рівні. 

 Стаття 73. Позички місцевим бюджетам. 

 Стаття 74. Запозичення місцевим бюджетам.  

 

 



АЛГОРИТМ ДІЙ 

 Головна умова до дії – відсутність дефіциту 

бюджету міста. Дефіцит знижує рейтинг міста. 

 Пропозиція до сесії міста,  від Голови громади, 

щодо формування пакету документів на випуск 

довгострокових фінансових інструментів на 

місцевому рівні. 

 Узгодження рекомендацій НБУ та 

Міністерства фінансів України, щодо випуску 

вказаних фінансових інструментів, з 

урахуванням діючого ЗУ та умов, які 

забезпечать їх швидкий випуск. 



ЩО МИ МАЄМО  

 На основі висновків та розрахунків від Компанії 

GK Energy про запуск комплексу з утилізації 

мулових осадів місцевого водоканалу, неодноразово 

розглядали можливість, збільшення державного 

бюджету та залучення іноземних інвестицій 

 Остаточна кількість пропозицій – кількість? 

 Межа зіткнення інтересів, це виділення в межах 

державного бюджету, тарифу на утилізацію 

небезпечних відходів. 

 Проект з утилізації  небезпечних відходів має нести 

в собі, не тільки зменшення екологічного 

навантаження в регіоні, але й додатково прибуток. 



РИЗИКИ 

 Відсутність злагодженості у роботі  місцевих 

підрозділів. 

 Знецінення національної грошової одиниці.  

 Відсутність об’ємів сировини.  

 Відсутність компанії-Замовника. 

 Відсутність фахового досвіду у Замовників. 

 Економічний та фінансовий дефолт України.  

 



НЕГАТИВНА СКЛАДОВА  

 Недостатньо об’єму державного бюджету на 

розвиток цільових програм. 

 Складність вибору із запропонованих проектів. 

 Відсутність комплексного підходу. 

 Нехтування Замовником, рекомендацій 

компанії Постачальника. 

 Завелика вартість проекту, щодо місцевого 

бюджету.  

 Відсутність місцевого Фонду Розвитку. 

 Відсутність державної підтримки. 

 Присутня складова дефіциту бюджету не менш 

2,5% (реально 6%).  



ПОЗИТИВНА СКЛАДОВА  

 Німецька Компанія GK Energy пропонує 

комплекс дій, щодо  запуску комплексу з 

утилізації мулових осадів місцевого 

водоканалу, а саме:   

       Попередній інжинірінг  проекту(за гроші) 

       Підготовка повного комплекту     

документації, будівництво  та повний запуск 

проекту (за гроші). 

       Сприяння у залученні довгострокових 

іноземних інвестицій. 

       Сприяння у реалізації кінцевої товарної 

продукції у ЄС.      



ВАРІАНТИ ФІНАНСУВАННЯ 

 Співпраця з потужними Українськими та іноземними 
банками, на умовах 30%(банк) - 30%(бюджет) -
40%(інвестор). Термін окупності проекту не менш 5 років 

 Залучення приватних інвестицій. Термін окупності не 
менш 5 років.  

 Залучення іноземних інвестицій за рахунок цільових 
фондів та їх грантів. Приклад: німецький Банк KFW. 
Термін окупності проекту не менш 10 років.  

 Залучення державної програми фінансування з 
підтримкою НБУ. Термін окупності проекту не менш 10 
років.  

 Залучення фінансування через випуск фінансових 
інструментів («суверені єврооблігації», деривативи, 
муніципальні облігації) на місцевому рівні. Термін дії 
фінансового інструменту не менш 20 років. 



 

 

Душутін Андрій Павлович 

 т . +38 095 315 89 59 

e-mail : dushutin@ukr.net 

 

  За вказаним алгоритмом, є 

можливість   реалізації будь якого  

проекту на місцевому рівні    
 

 

 


