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ВСТУП
Практика використання місцевих запозичень як альтер!

нативного джерела залучення інвестицій для модернізації і
реконструкції об'єктів комунального господарства та реа!
лізації регіональних і місцевих соціальних програм є широ!
ко розповсюдженою у сучасному світі. В умовах нестабіль!
ності державних фінансів залучення позикових коштів
сприяє активізації процесів розширеного відтворення місце!
вих економік, а у країнах з незначним рівнем державного
боргу має відчутний мультиплікаційний ефект для стиму!
лювання економічного зростання через фіскальну експан!
сію.

Натомість ринок місцевих запозичень в Україні не є
достатньо розвинутим, муніципальні запозичення є незнач!
ним за обсягом і ризикованим з огляду на законодавчу не!
врегульованість питань їх забезпечення джерелом фінан!
сування бюджетних видатків на місцевому рівні. В умовах
перманентної нестачі коштів для розвитку місцевої інфра!
структури актуальним завданням сьогодення є активізація
виходу органів місцевого самоврядування на ринки позич!
кового капіталу. Муніципальні облігації та кредити, отри!
мані місцевими органами влади від фінансових установ та
міжнародних фінансових організацій, мають стати важли!
вим напрямом диверсифікації боргової політики держави,
особливо в умовах збереження негативного сальдо запози!
чень, а ефективне використання запозичених коштів доз!
волить стимулювати інноваційну та інвестиційну діяльність
на місцевому рівні, що у підсумку сприятиме загальному
економічному відродженню регіонів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
 Проблематика розвитку інституту місцевих запозичень

перебуває у колі наукових інтересів відомих вчених!еко!
номістів: С. Буковинського, І. Бурковського, П. Гайдуць!
кого, В. Гейця, М. Гапонюка, Д. Гриджука, О. Кирилен!
ко, В. Кравченка, О. Крайника, В. Падалки, І. Чугунова,
С. Юрія та інших. Цікавими є розробки російських вчених
К. Безсмертної, І. Костікова, А. Марченка, С. Пахомова,
А. Шадріна.

Зазначені проблеми досліджувалися і західними вчени!
ми, зокрема Б. Батлером, І. Бернаром, Л. Гітманом, Л. Дуг!
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ласом, Дж. Кейнсом, Д. Майклом, Ж. Матуком, А. Норто!
ном, Н. Ордуеєм, Р. Петерсоном, Д. Райтсманом, Р. Страй!
ком, Ф. Уіттом, Дж. Фрідманом.

Проте, незважаючи на наявність значної кількості пуб!
лікацій у цій сфері, практичні аспекти боргової складової
фінансування бюджетних видатків на місцевому рівні в су!
часних умовах нестабільної економіки залишаються недо!
статньо дослідженими.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою цієї статті є розгляд особливостей боргової пол!

ітики місцевих органів влади та визначення сучасних тен!
денцій функціонування інституту місцевих запозичень в
Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Світова практика функціонування місцевих фінансів

доводить, що інститут місцевих запозичень як система відно!
син, що виникає у зв'язку з акумулюванням органами місце!
вого самоврядування тимчасово вільних грошових коштів
фізичних та юридичних осіб, являє собою важливий інстру!
мент для ліквідації бюджетного дефіциту, досягнення ба!
лансу доходів і видатків бюджету в цілому, а також для за!
лучення інвестиційних ресурсів.

Під інститутами в системі місцевих фінансів, з одного
боку, слід розуміти сукупність норм права, звичаїв, тра!
дицій, культурних зразків. З другого — це сукупність орга!
нізаційних структур, які забезпечують функціонування
місцевих фінансових систем.

Сучасний ринок муніципальних запозичень в Україні є
інститутом,який забезпечує борговий механізм розвитку
територіальних громад, створює можливості для реалізації
місцевих інвестиційних проектів. Цей ринок має свою орга!
нізацію, що включає правові норми органів державного ре!
гулювання, саморегулівні організації, депозитарно!клірин!
гові системи, фінансових посередників, фінансові інститу!
ти та інструменти, установи, що забезпечують аналітичне,
правове та інформаційне забезпечення, мінімізацію ризиків,
а також відповідні економічні відносини [1, с. 5].

Вітчизняні науковці наголошують на актуальності роз!
витку ринку місцевих цінних паперів. Так, В.Падалка заз!
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начає, що сучасний ринок муніципальних запозичень має
складну систему інститутів та інструментів залучення ре!
сурсів на цілі фінансування місцевого та регіонального роз!
витку. Велику роль у забезпеченні фінансовими ресурсами
місцевої влади відіграють фондові інструменти, зокрема
різноманітні види облігаційних позик [1, c. 8]. Д. Гриджук
стверджує, що регулярна емісія муніципальних цінних па!
перів різних видів, розрахованих на різних інвесторів, яка
поєднується з комплексом бюджетних заходів, здатна при!
вести до істотного оздоровлення фінансової системи відпо!
відної території і поліпшення інвестиційного клімату в ній
[2, с. 41]. В. Кравченко наголошує, що принципово важли!
вим у контексті функціонування інфраструктури ринків
муніципальних запозичень є розробка їх інструментарію [2,
с. 33]. А. Буряченко визначає, що становлення ринку місце!
вих запозичень в Україні є одним з найважливіших завдань
розвитку місцевого самоврядування [3, с. 14].

Питання щодо можливості боргового фінансування ви!
датків місцевих бюджетів завжди викликало багато супе!
речок та запитань [4] з огляду на те, що обслуговування
боргу стає важким тягарем бюджетів майбутніх років. У
цьому полягає принципова різниця між податковим та бор!
говим фінансуванням місцевих потреб. Податкові надход!
ження являють собою кінцеве перенесення купівельної
спроможності з приватного сектора в суспільний. Міжбю!
джетні трансферти, будучи закладеними у вищих бюдже!
тах, передаються до місцевих бюджетів остаточно та вис!
тупають, у даному випадку, такими ж безповоротними дже!
релами доходів місцевих бюджетів, як податки, збори та
обов'язкові платежі.

Натомість, одержання кредитів на відкритому ринку з
економічного погляду є неостаточним перенесенням купі!
вельної спроможності з приватного сектора в муніципаль!
ний, а лише тимчасовим. Кредитор, маючи різні можливості
розміщення своїх коштів, вибирає пропозицію місцевої вла!
ди і надаєсвої кошти в обмін на зобов'язання повернути борг
і виплатити відсотки. Для місцевого органу влади це озна!
чає, що на даний момент часу витрати, пов'язані з кредит!
ним фінансуванням, виявляються нижчими від витрат до!
даткового податкового фінансування.

Проте, кредити пов'язані з виплатою відсотків та основ!
ної суми боргу, отже, для їх фінансування знову треба буде
брати кредити (котрі необхідно також повертати з відсот!
ками) або збільшувати податки (скорочувати витрати). Іна!
кше кажучи, гроші, з такою легкістю одержані сьогодні, у
майбутньому перетворюються на важкий тягар — доти, доки
місцева влада нерозбереться в ситуації, з розумівши так зва!
ну "ілюзію кредитного фінансування" [3, с. 15].

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року визна!
чає місцеві запозичення як операції з отримання до бюдже!
ту Автономної Республіки Крим чи міського бюджету кре!
дитів (позик) на умовах повернення, платності та строко!
вості, які здійснюються з метою фінансування бюджету
розвитку та використовуються для створення, приросту чи
оновлення стратегічних об'єктів довготривалого користу!
вання або об'єктів, які забезпечують виконання завдань Вер!
ховної Ради АРК та міських рад, спрямованих на задово!

лення інтересів населення [5].
Моніторинг функціонування інституту

місцевих запозичень в Україні показує, що
вони можуть здійснюватися у формі:

— укладення договорів позики (кредитних
договорів) з фінансовими установами;

— випуску облігацій місцевих позик [6].
Як і державні, місцеві запозичення можуть

бути внутрішніми та зовнішніми (рис. 1).
Варто наголосити, що за станом на

01.01.2011 року чисельність населення понад
500 тисяч жителів, а відповідно і право на
здійснення зовнішніх запозичень, мають лише
8 міст України: Дніпропетровськ, Донецьк,
Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Одеса та
Харків, що унеможливлює доступ більшості
органів місцевого самоврядування на зовнішні
ринки позичкового капіталу.

Більша частка місцевих запозичень в Ук!
раїні здійснюється саме у формі випуску об!
лігацій внаслідок нижчих процентних ставок
за такими запозиченнями порівняно із креди!
тами. Зарубіжний досвід підтверджує, що
практика емісії муніципальних цінних паперів,
яка сприяє децентралізованим місцевим бюд!

жетам акумулювати фінансові ресурси для забезпечення
своїх потреб, широко розповсюджена у сучасному світіі є
ефективною та дієвою. Наприклад, в США практично всі
муніципальні запозичення оформляються у вигляді борго!
вих цінних паперів — муніципальних облігацій. За рік
здійснюється 8—14 тисяч емісій на загальну суму більше 300
млрд дол. США, причомуціннимипаперамиоформляються
навіть позики на суму менше 1 млн дол. США. В цілому ри!
нок муніципальних цінних паперів сягнув у 2010 році 2,8 трлн
дол. США [7, с. 45]. Оформлення муніципального боргу в
цінних паперах може робити його більш ліквідним, що в ре!
зультаті знижує вартість запозичення. Однак, для цього має
бути створене відповідне законодавче та економічне
підгрунтя.

Історія запозичень місцевими радами в Україні почала!
ся в середині 1990!х років, коли міста, обмежені в ресурсах
після відходу від цільового розподілу коштів і окрилені пер!
спективою жити по!західному у борг, пішли на фінансові
ринки. Сплеск активності випуску муніципальних облігацій
припав на 1995—1998 роки (в десятьох регіонах було розм!
іщено облігацій місцевих позик на 217,5 млн грн.), але спав
після низки резонансних заяв про дефолт, коли місцеві орга!
ни повідомили про неможливість виконання своїх зобов'я!
зань. Криза 1998 року також негативно вплинула на розви!
ток ринку муніципальних облігацій в Україні. Скандальний
досвід облігаційних позик міста Одеса та АР Крим звів на!
нівець не лише зацікавленість інвесторів в цьому ринку, але
й бажання державної влади проводити лібералізацію сис!
теми запозичень органів місцевого самоврядування.

Для посилення контролю за виконанням боргових зо!
бов'язань 18 червня 1998 року був виданий Указ Президен!
та України № 655/98 "Про впорядкування внутрішніх та
зовнішніх запозичень, що провадяться органами місцевого
самоврядування", який фактично заборонив здійснювати
місцеві запозичення без погодження з Міністерством
фінансів. З моменту введення в дію Указу і аж до другої
половини 2003 року Мінфін не узгодив жодного місцевого
запозичення.

З прийняттям у 2001 році Бюджетного кодексу України
у муніципальних утворень знову з'явилася можливість
здійснювати довгострокові вкладення в міську економіку за
рахунок залучення боргових коштів на фінансових ринках.
Крім того, 24 лютого 2003 року був прийнятий базовий підза!
конний акт у сфері регулювання муніципальних запозичень
— постанова Кабінету Міністрів України № 207 "Про зат!
вердження Порядку здійснення запозичень до місцевих
бюджетів", а 7 жовтня 2003 року Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку України затвердила своїм
рішенням № 414 "Положення про порядок випуску об!
лігацій внутрішніх місцевих позик". Як наслідок, починаю!
чи з 2003 року, відбулося зростання кредитної складової
місцевих бюджетів України (рис. 2).

Загальний обсяг здійснених випусків облігацій місцевих
позик за період 2003—2009 років склав 3 103,8 млн грн.

У 2010—2011 роках випусків облігацій місцевої позики
зареєстровано не було, хоча у 2010 році про свої наміри
здійснити випуск облігацій місцевої позики заявляли 15 міс!

Рис. 1. Форми здійснення місцевих запозичень
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цевих рад, у 2011 році — місцеві органи влади Киє!
ва, Автономної Республіки Крим та Черкас.
Більшість з цих органів місцевого самоврядуван!
ня є активними учасниками ринку муніципальних
запозичень, мають гарну кредитну історію, низь!
ке боргове навантаження та достатні можливості
щодо обслуговування і погашення боргу. При цьо!
му ряд муніципальних емітентів вже провели пе!
реговори з потенційними інвесторами та отрима!
ли попередню згоду на купівлю інвесторами об!
лігацій внутрішньої позики, що свідчить про на!
явність інтересу до паперів таких позичальників.
Однак усі намагання отримати дозвіл на емісію
були марними, адже одним з пунктів Меморанду!
му про економічну та фінансову політику, укла!
деного між Україною та Міжнародним валютним
фондом, передбачено поступове зниження рівня
державного боргу. Згідно методики, за якою об!
раховується державний борг в Україні, борги
місцевих органів влади не включаються до загальної суми
останнього, а згідно методики МВФ — борг місцевих органів
влади є складовою державного боргу країни.

Всього у 2010 році планувалося залучити до місцевих
бюджетів близько 1,3 млрд грн. При цьому обсяг держав!
них запозичень України у минулому році склав 123,4 млрд
грн. Тобто залучення додаткових ресурсів на оновлення
міської інфраструктури, з огляду на відносно невисокий
обсяг запланованих запозичень (частка боргу муніципалі!
тетів в сумі державного боргу склала би близько 1%), не
призвів би до істотного зростання сукупного боргового на!
вантаження сектора держуправління, розрахованого за
методикою МВФ. Незважаючи на відсутність прямого рег!
ламентування заборони муніципальних позик, Міністерство
фінансів України все ж таки відхилило заявки міст на ви!
пуск облігацій, аргументуючи це домовленостями з МВФ.
Підписаний між Україною та фондом меморандум перед!
бачав скорочення дефіциту сектора загальнодержавного
управління у 2010 році до 5,5% ВВП. Один із заходів — без!
дефіцитність бюджетів, а позики порушували б вимоги ме!
морандуму.

Однак, обмеження з боку МВФ — не єдина проблема,
що заважає розвитку ринку муніципальних запозичень в
Україні. Більш вагомою є занадто низька інвестиційна при!
вабливість бондів муніципалітетів та регіонів в цілому. В
період розповсюдження кризових явищ велика кількість
рейтингів муніципалітетів та їх боргових інструментів були
переглянуті вбік зниження як національними, так і міжна!
родними рейтинговими агентствами, а деякі взагалі призу!
пинено.Кредитні рейтинги за міжнародною шкалою сьо!
годні підтримуються лише для шести міст та АРК, жодного
з емітентів не віднесено до інвестиційного рівня [8].

Внаслідок того, що у 2010—2011 роках на ринок муні!
ципальних облігацій не виходив жоден позичальник, їхній
обсяг в обігу став скорочуватися. Зараз в Україні в обігу
знаходиться 16 випусків муніципальних цінних паперів на
475 млн грн. Борговою столицею України є Донецьк, випус!
ки якого становлять 41% ринку [9].

Експерти вважають, що наразі внутрішній ринок об!
лігацій знаходиться у стадії відновлення, але муніципаліте!
ти через низьку інвестиційну привабливість та платоспро!
можність навряд чи зможуть вийти на достатній рівень
ліквідності у 2011 році. Середній розмір випуску зараз ста!
новить 28 млн грн. [9], що не є привабливою пропозицією
для учасників ринку цінних паперів. З найбільшою ймовірн!
істю першими емітентами!муніципалітетами стануть міста,
що будуть приймати Євро!2012 (саме вони вимагають знач!
ної реконструкції і потребують фінансування), а також му!
ніципалітети, яким найтяжче уникнути дефолту за раніше
випущеними облігаціями без випуску нових. Дозволи на
випуск облігацій місцевої позики можуть отримати й інші
муніципалітети — основні туристичні центри, зокрема на
закупівлю транспорту напередодні чемпіонату. Проте під
тиском домовленостей з МВФ збільшення обсягів запози!
чень муніципалітетів не очікується.

Варто зазначити, що нова редакція Бюджетного Кодек!
су України, яка набрала чинності 1 січня 2011 року, розши!
рила можливості дефіцитного фінансування місцевими
органами влади. Відтепер зовнішні запозичення можуть
здійснювати міські ради міст із чисельністю населення по!
над 500 тисяч жителів (раніше — понад 800 тисяч). При цьо!
му місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кре!
дитів (позик) від міжнародних фінансових організацій мо!

жуть здійснювати всі міські ради (п.3. ст. 16 БКУ).
Водночас п.3 ст.18 Кодексу запроваджено нову систе!

му обмежень кредитної активності місцевої влади. Загаль!
ний обсяг місцевого боргу та гарантованого АРК чи тери!
торіальною громадою міста боргу станом на кінець бюджет!
ного періоду не може перевищувати 100% (для міста Києва
— 400%) середньорічного індикативного прогнозного обся!
гу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу
місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень). При цьому
міжнародні фінансові організації та іноземні державні
фінансові установи, котрі мають можливості та бажання
фінансувати проекти місцевого розвитку, пропонують на!
дання кредитних коштів на умовах, які передбачають посту!
пове повернення основної суми кредитів протягом періоду,
що складає, як правило, більше чотирьох років.

Наприклад, наразі кредитний портфель ЄБРР становить
близько 200 млн дол. США і складається з 10!ти проектів,
що реалізуються у секторі комунального господарства, зок!
рема тепло! і водозабезпечення та міського транспорту.
Поряд з цим, ще 12 проектів на загальну суму понад 300 млн
дол. США знаходяться на стадії розробки. Усі ці проекти
передбачають надання кредитних ресурсів на умовах посту!
пового повернення основної суми боргу протягом довгост!
рокового періоду (від 5 до 10 років). За таких умов наванта!
ження на місцеві бюджети є значно меншим порівняно з
випусками облігацій місцевої позики з разовим погашенням,
які перед кризою були головним способом місцевих запо!
зичень.

Тому замість існуючого обмеження для граничного об!
сягу місцевого боргу та гарантованого Автономною Респуб!
лікою Крим чи територіальної громадою боргу доцільно
встановити таке обмеження для обсягу щорічних витрат на
погашення місцевого боргу та платежів на виконання гаран!
тійних зобов'язань. При цьому слід розглянути питання
щодо визначення особливих умов при встановленні обме!
ження для кредитів, що надаються міжнародними фінансо!
вими організаціями. Врегулювання цих питань, зокрема,
значно покращить потенціал здійснення місцевих запози!
чень і, разом з тим, опосередковано впливатиме на оптимі!
зацію місцевого боргу.

Перспективним є запровадження новим Бюджетним
кодексом інституту місцевих гарантій, які можуть надава!
тися за рішенням Верховної Ради АРК, відповідної місце!
вої ради для забезпечення повного або часткового виконан!
ня боргових зобов'язань суб'єктів господарювання — рези!
дентів України, що належать до комунального сектора еко!
номіки, розташовані на відповідній території та здійснюють
на цій території реалізацію інвестиційних програм, метою
яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровад!
ження ресурсозберігаючих технологій (п.2 ст.17 БКУ). Де!
талізовано і регламентовано порядок використання залу!
чених кредитів під державні та місцеві гарантії, а також
відповідальність за зловживання цим інструментом. Однак
необхідно затвердити на законодавчому рівні чіткі критерії
відбору компаній, які мають право на отримання таких га!
рантій [10], в протилежному випадку існує ризик зловжи!
вання цією можливістю та непродуктивного зростання бор!
гових зобов'язань місцевих бюджетів.

Щодо рішення проблем низької платоспроможності
муніципалітетів у світовій практиці існує два основних
підходи: або наявність ефективного механізму банкротства,
або жорсткий контроль та відповідальність з боку держа!
ви. Згідно п.4 ст.74 Бюджетного кодексу України, держава

Рис. 2. Обсяг зареєстрованих випусків облігацій місцевих позик,
млн грн.
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не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями АРК
та територіальних громад, а процедура банкротства муні!
ципалітетів законодавчо не визначена.

Єдиним видом відповідальності місцевої влади за порушен!
ня зобов'язань за облігаціями є заборона на здійснення нових
місцевих запозичень протягом п'яти наступних років (п.7 ст.74
БКУ), що не стимулює фінансову дисципліну емітентів. Як на!
слідок, за весь період існування інституту місцевих запозичень
в Україні лише декілька випусків муніципальних облігацій про!
інвестувалипроекти, що забезпечать майбутні доходи, за ра!
хунок яких будуть погашені відсотки та основна сума боргу.

Однією з небагатьох альтернатив фінансування видатків
місцевих бюджетів є залучення кредитів міжнародних
фінансових організацій. Саме це і здійснила влада Львова у
2009 році, отримавши кредит ЄБРР у розмірі 38 млн євро на
строк 10 років для фінансування трамвайної інфраструкту!
ри міста. Києву вдалося залучити кредит ЄБРР на суму 450
млн євро на реконструкцію доріг в рамках підготовки до
Євро!2012 під мізерні відсотки (близько 2% річних). Однак,
враховуючи підвищені валютні ризики, що виникають при
кредитуванні у валюті кредитора, залучення коштів на внут!
рішньому ринку є більш пріоритетним.

Підтвердженням цього є ситуація, яка наразі склалася
в Одесі щодо обслуговування другого траншу на суму 40 млн
швейцарських франків (CHF) кредиту BNP ParibasFinance
PLC. Нагадаємо, що Одеса у 2007 році залучила кредит BNP
ParibasFinance PLC на CHF50 млн двома траншами: на
CHF40 млн під 8,50% річних з погашенням 30 грудня 2012
року і на CHF10 млн під 8,25% річних з погашенням 30 груд!
ня 2010 року з щоквартальною виплатою відсотків. Місто
своєчасно повністю погасило перший транш, однак з роз!
рахунками по другому виникли суттєві проблеми. За умо!
вами договору вся сума має бути повернута в один день, а
для міста наразі непосильною є навіть виплата відсотків.
Місцева влада вже звернулася до Міністерства фінансів з
проханням перевести кредит з швейцарського франку у
гривню, щоб не нести збитки внаслідок курсової різниці.
Однак відповідна процедура не прописана у чинному бюд!
жетному законодавстві.

Ще однією альтернативою фінансування потреб місцевих
влад можуть бути внутрішні банківські кредити, ставки за яки!
ми починають знижуватися. Однак, внутрішнє кредитування
місцевих органів влади не зазнало широкого розширення, не!
зважаючи на те, що саме банки та інвестиційні компанії є ос!
новними гравцями на ринку муніципальних облігацій.

Значно перспективнішим джерелом фінансування міст
є залучення коштів приватних інвесторів. Проте останні
надають перевагу високоприбутковим та прозорим проек!
там, а не рефінансуванню заборгованості. Будь!які альтер!
нативи муніципальних облігацій програють останнім за ун!
іверсальністю, обсягами, вартістю залучення ресурсів. В
умовах кризового стану інфраструктури, житлового фон!
ду та соціального забезпечення міст "розморожування" рин!
ку муніципальних облігацій було б оптимальним варіантом.
Цьому сприяє і стабілізація банківської системи. Стан внут!
рішнього ринку облігацій абсолютно корелює з ліквідністю
банківської системи, що з початку 2011 року знаходиться
на доволі високому рівні. При цьому для підвищення при!
бутковості діяльності банків необхідно перенести фокус з
державних цінних паперів, які вже мають невисоку
дохідність, на кредитування та боргові інструменти з вищою
прибутковістю.

ВИСНОВКИ
Хоча практика здійснення муніципальних позик в Ук!

раїні існує, інститут місцевих запозичень перебуває на по!
чаткових етапах свого розвитку. Вихід органів місцевого
самоврядування на ринки позичкового капіталу відбуваєть!
ся за умов недосконалості відповідної правової бази, низь!
ких інвестиційних можливостей національної економіки;
неможливості доступу більшості органів місцевого самовря!
дування на зовнішні ринки позичкового капіталу; нестаб!
ільності дохідної бази органів місцевого самоврядування,
що знижує їх рейтинги як позичальників; високої вартості
та ризиків запозичень, їх епізодичного характеру.

В умовах відсутності чіткої системи відповідальності
органів місцевої влади, нарощування місцевого боргу може
мати негативні економічні наслідки, такі як втягування
місцевих бюджетів у стан перманентної заборгованості
внаслідок непродуктивного використання запозичених
коштів та наростання соціальної напруженості в регіонах
внаслідок позбавлення місцевих жителів соціальних послуг.

З огляду на ризики фінансової дестабілізації, які притаманні
муніципальним позикам, і високу ймовірність непродуктив!
ного використання запозичених коштів за діючої системи
розподілу функціональних повноважень між рівнями вла!
ди, доцільно ухвалити Закон України "Про місцеві запози!
чення та гарантії" та розробити нормативно!методичні акти,
які регламентуватимуть порядок управління та обслугову!
вання боргу органів місцевого самоврядування, плануван!
ня витрат, фінансованих позиками, та здійснення контро!
лю за їх використанням. Підготовка місцевих запозичень
має супроводжуватись розробкою детальних програм ви!
користання залучених коштів та планів погашення боргів за
позиками. Крім того, враховуючи, що випуск місцевих об!
лігацій вимагає широкого інформування суспільства, слід
оприлюднювати повну інформацію щодо обсягів та умов
запозичень, графіків та термінів погашення боргів та пере!
ліки основних інвестиційних програм на наступні роки, на
фінансування яких будуть спрямовані запозичені кошти.

Важливою для розвитку ринку місцевих запозичень є і
його інституціалізація, становлення таких інститутів, як
рейтингові агентства, інституційні інвестори (пенсійні фон!
ди, страхові компанії та банки), зберігачі та реєстратори, а
також урізноманітнення муніципальних цінних паперів.
Необхідною умовою є розвиток інституту індивідуальних
інвесторів, зростання їх платоспроможності, які найменш
чутливі до коливань на ринку капіталу.

Зважаючи, що ситуація із надходженнями до місцевих
бюджетів залишається складною, а потреба у здійсненні
капітальних вкладень на оновлення комунальної інфраст!
руктури зростає, можна очікувати, що муніципальні запо!
зичення залишаться важливим джерелом формування бюд!
жетних ресурсів регіонів і в подальшому.

Перспективи подальших досліджень: в умовах, коли
відсоткова ставка за муніципальними позиками перевищує
темпи зростання доходів місцевих бюджетів, обслуговування
місцевого боргу веде до скорочення фінансування основних
бюджетних функцій. Виходячи з вищезазначеного, особливої
актуальності у наступних дослідженнях набуває визначення
оптимального співвідношення між борговим та податковим ме!
ханізмами фінансуваннярегіонального розвитку.
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