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Процес реформування місцевого самоврядування (децентралізація) сприяв збільшенню 

надходжень коштів до місцевих бюджетів. 

На сьогодні значні обсяги тимчасово вільних коштів таких бюджетів розміщуються 

переважно на банківських депозитах (на 01.12.2018 залишки коштів місцевих бюджетів на 

вкладних (депозитних) рахунках у банках становили 12 506,1 млн. грн.). 

Міністерство фінансів пропонує розглянути питання щодо розміщення тимчасово 

вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів, які на 

даний час мають більшу дохідність у порівнянні із банківськими депозитами (на сьогодні 

дохідність облігацій внутрішньої державної позики зі строком розміщення на 3 місяці 

становить 19% річних, на 6, 9 та 12 місяців – 18% річних; при цьому за інформацією НБУ 

поточна середньозважена вартість строкових депозитів в національній валюті складає 

близько 15,4%). 

З метою надання можливостей здійснювати вищезазначене розміщення Кабінет Міністрів 

України затвердив Порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом 

придбання державних цінних паперів (постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 

2018 р. № 544). 

Порядок надає можливість місцевим фінансовим органам розміщувати тимчасово вільні 

кошти загального та спеціального фондів (крім субвенцій, отриманих з інших бюджетів, та 

коштів резервного фонду) шляхом придбання ОВДП з терміном обігу як до одного року, так 

і понад один рік. 

За строком обігу ОВДП можуть бути: 

– довгострокові – понад п'ять років; 

– середньострокові – від одного до п'яти років; 

– короткострокові – до одного року (3,6,9 та 12 місяців). 
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Номінальна вартість однієї ОВДП становить 1000 гривень. 

Мінфін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 

«Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» здійснює розміщення ОВДП у формі 

аукціонного продажу через Національний банк України, який виконує операції з обслуговування 

державного боргу, пов'язані з розміщенням ОВДП, їх погашенням і виплатою доходів за 

ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів.  

ОВДП розповсюджуються шляхом первинного розміщення та дорозміщення.  

Учасниками розміщення ОВДП є банки-первинні дилери та Національний банк України.  

Придбання ОВДП відбуватиметься через банки-первинні дилери Міністерства фінансів 

України шляхом надання місцевим фінансовим органом заявки для участі у розміщенні ОВДП. 

Для участі у розміщенні ОВДП місцевим фінансовим органам необхідно обрати банк-

первинний дилер шляхом проведення конкурсу та укласти з ним договір про обслуговування 

рахунку в цінних паперах та договір на брокерське обслуговування на ринку державних 

цінних паперів, який  має включати умови придбання ОВДП та можливість продажу їх на 

вторинному ринку цінних паперів. 

Місцеві фінансові органи мають можливість подавати лише неконкурентні заявки з 

визначенням кількості та строку обігу державних цінних паперів. Неконкурентні заявки 

задовольняються за середньозваженим рівнем дохідності облігацій, який визначається при 

проведенні розміщення ОВДП та зазначається у результатах розміщення ОВДП. 

Придбання ОВДП банками-дилерами відбувається згідно затвердженого графіку аукціонів, 

який оприлюднюється на офіційному сайті Мінфіну (зазвичай аукціони проводяться щовівторка). 

Мінфін готовий надати консультативну допомогу. 

Просимо довести цей лист до районних державних адміністрацій, виконавчих органів 

місцевих рад (міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад) для використання 

у роботі. 
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