
ЗВІТ

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ 

КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ ТА 

М. ЧЕРКАСИ 

Об’єкт рейтингування: місто Черкаси 

Код ЄДРПОУ: 38764629 

Тип рейтингу:
Довгостроковий кредитний рейтинг за Національною 
рейтинговою шкалою

Рейтингова дія: визначення

Рівень кредитного рейтингу: uaВВВ

Прогноз: стабільний 

Рейтингова дія: визначення 

Дата: 12.04.2016 р. 

Об‘єкт рейтингування: Іменні процентні облігації  

Тип рейтингу:
Довгостроковий кредитний рейтинг боргових 
зобов‘язань 

Емітент: Черкаська міська рада 

Код ISIN: UA4000126155 

Серія: В 

Номінальний обсяг випуску: 60 000 000,00 гривень 

Кінцева дата погашення: 20.08.2016 р. 

Рівень рейтингу: uaВВВ

Рейтингова дія: визначення 

Дата: 12.04.2016 р. 

Кредитні рейтинги, визначені Рейтинговим агентством «ІВІ-Ratіng» не є 
рекомендацією щодо «купівлі» чи «продажу» того чи іншого цінного паперу або 
відносно ризику отримання збитків, за винятком випадків, коли це обумовлено 
окремо.

Рейтинг інвестиційної привабливості, визначений Рейтинговим агентством ІВІ

 не є рекомендацією щодо інвестування, а є лише думкою щодо 
привабливості міста, підприємства з точки зору інвестування в нього та ризиків, 

пов’язаних з даною інвестицією.



КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Кредитний рейтинг – умовне визначення рівня кредитоспроможності об’єкта рейтингування загалом 
та/або його окремого боргового зобов’язання за Національною рейтинговою шкалою, що визначена 
Постановою КМУ №665 від 26.04.2007 р.

Кредитний рейтинг позичальника – характеризує рівень спроможності контрагента своєчасно та в 
повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових 
зобов'язань інших позичальників.

Кредитний рейтинг цінних паперів емітента – характеризує рівень спроможності позичальника 
(емітента) своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперам.

Кредитний рейтинг представляє собою оціночне судження Рейтингового агентства «ІВІ-Rating» щодо 
надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування або його окремого боргового зобов’язання 
відносно інших об’єктів. Оскільки за своєю сутністю рейтинги націлені на перспективу і включають 
припущення та прогнози щодо майбутніх подій, на них можуть впливати майбутні події та умови, 
існування яких не можна було передбачити на етапі визначення (оновлення) рейтингу.

Кредитний рейтинг може мати позначення або , за рахунок яких виділяють проміжні категорії 

рейтингу відносно основних категорій (рівнів). Вказані позначення не застосовуються до наступних 

рівнів: 

Кредитний рейтинг супроводжується прогнозом кредитного рейтингу (позитивний, стабільний, 
негативний та що розвивається). Прогноз кредитного рейтингу є коментарем стосовно переважних 
тенденцій, які впливають на кредитний рейтинг, з точки зору його можливої (але не обов'язкової) зміни 
в подальшому.

РЕЙТИНГОВІ ДІЇ

Визначення та оновлення кредитного рейтингу здійснюється шляхом застосування аналітиками 
Рейтингового агентства «ІВІ-Ratіng» підходів та методологій, які створені Рейтинговим агентством з 
урахуванням вітчизняних особливостей та законодавчих вимог, а також – на базі міжнародної практики. 
Підходи та методології Рейтингового агентства переглядаються та оновлюються на постійній основі.

Кредитний рейтинг ґрунтується на відомостях, що подаються об'єктом рейтингування, і публічній 
інформації про об'єкт рейтингування та середовище його діяльності. Рівень кредитного рейтингу 
залежить від якості, однорідності та повноти інформації, яку отримує Рейтингове агентство в ході 
визначення (оновлення) кредитного рейтингу. Уповноважене Рейтингове агентство не проводить 
додатковий аудит фінансового стану об'єкта рейтингування та поданої ним інформації.

Кредитний рейтинг може бути змінений у разі появи нових відомостей про об'єкт рейтингування та в 
інших випадках, які Рейтингове агентство вважатиме достатніми для перегляду рейтингу.

Кредитний рейтинг може бути призупинений, а потім відкликаний, якщо позичальник не подає 
уповноваженому Рейтинговому агентству інформацію, необхідну для поновлення рейтингу, або з інших 
причин.

Моніторинг рейтингу здійснюється на постійні основі та підлягає перегляду не рідше, ніж раз на 
півріччя.



НАЦІОНАЛЬНА РЕЙТИНГОВА ШКАЛА 
КРЕДИТНИХ РЕЙТИНГІВ

РІВЕНЬ РЕЙТИНГУ ХАРАКТЕРИСТИКА

Інвестиційні рівні

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом  характеризується найвищою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 
інструментами.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом  характеризується дуже високою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 
інструментами.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом  характеризується високою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 
інструментами. Рівень кредитоспроможності означає чутливість до впливу несприятливих 
комерційних, фінансових та економічних умов.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом  характеризується достатньою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 
інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, 
фінансових та економічних умов.

Спекулятивні рівні

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом  характеризується 

кредитоспроможністю нижчою ніж достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або 
борговими інструментами. Висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих 
комерційних, фінансових та економічних умов.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом  характеризується низькою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 
інструментами. Дуже висока залежність рівня кредитоспроможності від впливу несприятливих 
комерційних, фінансових та економічних умов.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом  характеризується дуже низькою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 
інструментами. Існує потенційна імовірність дефолту.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом  характеризується високою 

імовірністю дефолту.

Очікується дефолт позичальника за борговими зобов’язаннями.

Дефолт. Виплата відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями позичальника припинена до 
настання строку платежу без досягнення згоди з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості.

ПРИМІТКИ

У разі застосування Національної рейтингової шкали можуть використовуватися такі додаткові 
позначення:

Рейтинги визначені за Національною рейтинговою шкалою

«-» або «+» Проміжні категорії рейтингу відносно основних категорій. 

Рейтинги, визначені на підставі використання лише публічної інформації.

відкликаний
Рейтинг, відкликаний у зв’язку з тим, що суб’єкт рейтингової оцінки не надає необхідної інформації для 
оновлення рейтингу або з інших причин передбачених договірними відносинами

призупинений
Рейтинг, що може бути відкликаний (як проміжний етап перед його можливим відкликанням) у зв'язку з тим, що 
суб’єкт рейтингової оцінки не надає необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин 
передбачених договірними відносинами.



Кредитний рейтинг міста Черкаси та кредитний рейтинг 
облігацій серії В Черкаської міської ради визначено на рівні 

ВВВ з прогнозом «стабільний

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом  характеризується достатньою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 
Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та 
економічних умов

РЕЙТИНГОВА ІСТОРІЯ М. ЧЕРКАСИ

Рівень кредитного рейтингу 
м. Черкаси:

uaВВВ uaВВВ uaВВВ

Прогноз: стабільний стабільний стабільний

Дата:  14.12.2012 р. 16.12.2015 р.  12.04.2016 р.

Рейтингова дія: визначення оновлення визначення

Рівень кредитного рейтингу 
облігацій серії В:

uaВВВ uaВВВ uaВВВ

Прогноз: стабільний стабільний стабільний

Дата:  14.12.2012 р. 16.12.2015 р.  12.04.2016 р.

Рейтингова дія: визначення оновлення визначення

ФАКТОРИ, ЩО ОБҐРУНТОВУЮТЬ РІВЕНЬ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ М. ЧЕРКАСИ ТА ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ 

 значення міста, як регіонального центру;

 високі темпи зростання доходної частини бюджету (132,7% у І півріччі 2015 року) та покращення 
показників ліквідності, в тому числі в результаті позитивного впливу бюджетної реформи; 

 достатня диверсифікація господарського комплексу міста Черкаси за видами економічної 
діяльності і основними платниками податків та інших обов’язкових платежів; 

 збереження високого рівня соціально-економічного розвитку: за результатами І півріччя 
2015 року основні показники, що характеризують стан економіки міста та ринку праці (обсяг 
реалізованої промислової продукції, виконаних будівельних робіт, роздрібного товарообороту, 
рівень зайнятості населення) перевищували відповідні середні показники по країні в цілому. 

 складна економічна ситуація в країні і продовження військового конфлікту в окремих регіонах, 
що негативно впливає на потенціал зростання і платоспроможність платників податків; 

 висока чутливість бюджету міста до валютних ризиків через значний обсяг місцевих гарантій, 
наданих за кредитами міжнародних фінансових організацій, номінованих в іноземній валюті; 

 висока потреба в залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів 
житлово-комунального господарства. 

 необхідність здійснення значних капітальних вкладень в місцеву інфраструктуру у зв’язку з 
високим рівнем зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної 
та транспортної інфраструктури міста.

ФАКТОРИ, ЩО МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ПЕРЕГЛЯДУ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ 

Позитивний вплив на кредитний рейтинг матиме ріст доходної частини бюджету м. Черкаси та 

покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця 
міста.

Негативними вплив на кредитний рейтинг матиме: погіршення показників виконання доходів 
бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргового навантаження, погіршення ситуації на 
ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.



ОБГРУНТУВАННЯ 

ОБГРУНТУВАННЯ

Черкаси – місто обласного значення, адміністративний центр Черкаської області. Територія міста, 
охоплює 77,6 кв. км. За чисельністю населення (284,8 тис. осіб станом на 01.07.2015 р.) Черкаси 
відносяться до середніх міст України. За результатами виборів, що відбулися 25.10.2015 р., міським 
головою було обрано Бондаренка Анатолія Васильовича. 

Структура економіки міста Черкаси є розгалуженою та зберігає достатній рівень диверсифікації за 
видами економічної діяльності та за основними підприємствами. При цьому протягом аналізованого 
періоду зберігається певна залежність господарського комплексу та бюджету міста від діяльності 
окремих провідних промислових підприємств. Основними платниками обов’язкових платежів до 
міського бюджету є підприємства промисловості (харчова та хімічна промисловість, машинобудування, 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, забір, очищення та постачання 
води), транспорту та зв’язку, фінансової сфери. Найбільші обсяги обов’язкових платежів до місцевого 
бюджету у І півріччі 2015 року, як і в попередніх періодах, забезпечив ПАТ «Азот» (близько 5% доходів 
бюджету без врахування трансфертів), проте залежність від результатів діяльності цього підприємства 
є помірною. Відповідно рівень чутливості господарського комплексу та бюджету міста до економічних 
ризиків є також помірним. 

У І півріччі 2015 року на економіку міста та його фінансовий стан негативно впливали збереження 
складної ситуації в економіці країни, зростання інфляційного тиску на економіку, що призвело до 
зниження реальних доходів підприємств і громадян. Серед основних факторів, що зумовлювали 
негативні економічні тенденції було продовження військового конфлікту в східному регіоні України, 
розрив міжрегіональних зв’язків, звуження як зовнішнього, так і внутрішнього попиту на продукцію 
вітчизняних виробників, скорочення державного фінансування, погіршення фінансових результатів 
підприємств, складна ситуація на фінансовому ринку та девальвація гривні відносно основних світових 
валют. Рівень соціально-економічного розвитку міста, як і в попередніх періодах, високий, проте 
відновлення високих темпів зростання окремих показників, що характеризують стан місцевої економіки, 
протягом аналізованого періоду не відбулось. 

Умови роботи промислових підприємств країни в цілому, та міста Черкаси, зокрема, протягом останніх 
двох років залишалися дуже складними. У І півріччі 2015 року в країні темпи падіння обсягів 
виробництва промислової продукції уповільнились, а деякі підприємства показали позитивну динаміку, 
що було зумовлено, насамперед, зростанням впливу низької бази порівняння, а також поступовим 
нарощуванням обсягів виробленої продукції машинобудування, що може пояснюватися, зокрема, 
державними замовленнями на потреби АТО. За підсумками І півріччя 2015 року промисловими 
підприємствами міста було реалізовано продукції на суму 11 млрд. грн., що на 68,4% більше за 
аналогічний показник попереднього року в фактичних цінах та у розрахунку на одного мешканця в 
2,3 рази більше, ніж загалом по країні. Зростання обсягів реалізації промислової продукції було 
зумовлено суттєвим ростом цін на продукцію підприємств експортерів внаслідок девальвації гривні 
відносно основних світових валют, а також зростанням собівартості продукції для внутрішнього ринку 
внаслідок збільшення вартості імпортної сировини, енергоносіїв та посилення інфляційних процесів в 
країні. Як і раніше, провідними галузями переробної промисловості міста залишалися хімічна та 
харчова промисловість (відповідно 49,3% та 9,3% загального обсягу реалізованої продукції в 
аналізованому періоді). Натомість питома вага машинобудівного комплексу в обсязі реалізації суттєво 
скоротилась через значний спад виробництва автомобілів на ДП «Автоскладальний завод №2 АК 
«Богдан моторс». 

Ситуація на ринку праці багато в чому залежить від динаміки розвитку промислового комплексу міста, 
де здійснюють свою діяльність основні роботодавці. Протягом січня-червня 2015 року під впливом 
рецесивних тенденцій в економіці України та збереження низького рівня ділової активності ситуація на 
ринку праці міста залишалася складною, середньооблікова чисельність штатних працівників міста 
зберігала тенденцію до скорочення, але рівень зайнятості населення міста, як і в попередніх періодах, 
залишається високим. Темпи зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників 
м. Черкаси, як і в попередніх періодах, були помірними, проте відповідали динаміці зростання рівня 
оплати праці по країні в цілому та були забезпечені значною мірою інфляційною складовою. Протягом 
січня-червня 2015 року рівень оплати праці збільшився на 9,4% (на 14,8% до відповідного періоду 
2014 року) та становив 3 407 грн., що на 12% менше за середній показник по країні. Одночасно 
відбулось зростання обсягу невиплаченої заробітної плати працівникам до 9,6 млн. грн., з яких 61,8% – 
борг економічно-активних підприємств. Співвідношення обсягу боргу до середньомісячного фонду 
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оплати праці станом на 01.07.2015 р. складало 3,5%, що відповідає помірному рівню заборгованості. У 
свою чергу зростання рівня номінальної заробітної плати позитивно впливало на динаміку надходжень 
податку на доходи фізичних осіб. Приріст надходжень податку у січні-червні 2015 року у порівняних 
умовах становив 117,1%, що є високим показником, рівень виконання річного плану у також був 
високим – 54,8%. 

Протягом І півріччя 2015 року міська влада проводила роботу у напрямку покращення стану житлово-
комунального господарства міста, поліпшення надання послуг та відновлення міської інфраструктури. 
Зважаючи на високий рівень зношеності основних засобів, у тому числі житлового фонду, об’єктів 
інженерної та транспортної інфраструктури міста, галузь житлово-комунального господарства щорічно 
потребує суттєвого обсягу коштів, як на здійснення капіталовкладень, так і на поточні видатки. Видатки 
на утримання галузі та реалізацію інвестиційних проектів здійснюються за рахунок коштів бюджету та 
кредитних ресурсів, залучених в рамках фінансування проектів за участю світових фінансових 
організацій (ЄБРР, Світовий банк). Міська рада здійснює в межах свої повноважень регулювання 
тарифів на житлово-комунальні послуги з метою їх приведення до економічного обґрунтованого рівня. 
Протягом аналізованого періоду відбувався поетапний перегляд тарифів на комунальні послуги 
(електроенергію, газ для населення, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, 
водопостачання та водовідведення) відповідно до постанов Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Крім того, було змінено тариф на 
послугу з вивезення твердих та рідких побутових відходів для різних груп споживачів. Відшкодування 
різниці між тарифами на послуги підприємств комунального господарства та вартістю надання послуг 
протягом І півріччя 2015 року не здійснювалось. Рівень проплати населення за житлово-комунальні 
послуги перевищував середні показники багатьох міст країні, проте за окремими видами послуг був 
нижчий за 100%. Як і в попередніх періодах загальний обсяг заборгованості населення (без врахування 
послуг з постачання електричної енергії та газопостачання) у розрахунку на 1 мешканця відповідає 
помірному рівню боргу. 

Бюджет міста Черкаси – бюджет місцевого самоврядування. Черкаси є містом обласного значення, 
бюджет міста включає бюджет одного рівня – міський. Протягом І півріччя 2015 року на стан місцевих 
фінансів м. Черкаси впливали наслідки економічної рецесії в країні та продовження військового 
конфлікту в окремих регіонах. При цьому, зважаючи на інфляційні процеси та відносно низьку базу 
порівняння, темпи зростання доходів міського бюджету без врахування трансфертів в аналізованому 
періоді прискорились (до 116,9%) та перевищили відповідний показник по місцевих бюджетах в цілому 
(115%). Рівень бюджетної забезпеченості м. Черкаси, порівняно з іншими містами країни, дещо 
підвищився: співвідношення обсягу доходів бюджету міста в розрахунку на одного мешканця до 
середнього показника по місцевих бюджетах в цілому (без врахування трансфертів) за результатами 
виконання бюджету у І півріччі 2015 року становило 96,1% (94,3% у І півріччі 2014 року) та 
перевищувало показники окремих міст України, співставних за адміністративно-територіальним 
статусом. Для бюджету міста Черкаси характерним є помірний рівень галузевої концентрації джерел 
наповнення доходної частини загального фонду, як за основними галузями, так і основними 
платниками податків. Рівень самостійності бюджету залишається високим. Зважаючи на те, що у 
попередніх бюджетних періодах по місту Черкаси рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб в 
розрахунку на 1 мешканця перевищував середній показник по країні, з бюджету міста передбачена 
реверсна дотація (вилучення) у сумі 22,3 млн. грн. 

Бюджет м. Черкаси за результатами виконання у І півріччі 2015 року, на відміну від відповідного 
попереднього бюджетного періоду, мав позитивне сальдо операційного балансу за загальним фондом 
в обсязі 113,8 млн. грн. Це пов’язане, передусім, із випереджаючими темпами зростання обсягу 
трансфертів, в тому числі за рахунок надходжень коштів субвенцій на освіту та охорону здоров’я. У 
2014 році таких трансфертів бюджет міста не отримував. За спеціальним фондом обсяг операційних 
доходів перевищив обсяг операційних видатків на 3,9 млн. грн. Бюджет міста за підсумками І півріччя 
2015 року виконано з профіцитом обсягом 92,7 млн. грн., у тому числі профіцит загального фонду склав 
109,1 млн. грн., спеціальний фонд виконано з дефіцитом обсягом 16,4 млн. грн. Джерелом покриття 
дефіциту спеціального фонду бюджету міста були кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку. 

Протягом І півріччя 2015 року показники ліквідності бюджету міста зросли та перебували на високому 
рівні за загальним та спеціальним фондом. Динаміка проплат органом Державної казначейської служби 
платіжних доручень поліпшилась – обсяг кредиторської заборгованості бюджетних установ за 
спеціальним фондом станом на кінець аналізованого періоду є суттєво нижчим, ніж відповідний 
показник станом на 01.07.2014 р. Співвідношення обсягу кредиторської заборгованості до видатків за 
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цей період за спеціальним фондом перебуває на низькому рівні. За загальним фондом обсяг 
кредиторської заборгованості є помірним. Зважаючи на високі показники ліквідності, короткотермінові 
позички з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів за загальним 
фондом, як і в попередньому бюджетному періоді, до бюджету міста не залучались. 

Протягом І півріччя 2015 року до доходної частини бюджету міста надійшло 738,8 тис. грн., що на 32,7% 
більше, ніж обсяг відповідних надходжень у І півріччі 2014 року. Незважаючи на збереження складної 
фінансово-економічної ситуації в країні, обсяги надходжень за переважною більшістю джерел 
наповнення бюджету міста зростали у співставних умовах, а рівень виконання річного плану за 
доходами загального та спеціального фондів за результатами січня-червня 2015 року був високим та 
за більшістю джерел перевищував аналогічні показники за результатами січня-червня 2014 та 2013 
року. Уточнений річний план за доходами в цілому було виконано на 50,4%, у тому числі відповідні 
планові показники доходної частини загального фонду бюджету міста виконані на 50,5%, спеціального 
фонду – на 50%. 

Обсяг видаткової частини бюджету міста Черкаси за результатами І півріччя 2015 року збільшився на 
15,7%, проти попереднього бюджетного періоду, – до 646,1 млн. грн., затверджений на 2015 рік план за 
видатками бюджету було виконано на 41,7%. Основним напрямом видатків бюджету залишається 
фінансування установ бюджетної сфери (освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та соціального 
забезпечення, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту), а також житлово-комунального 
господарства, будівництва та транспорту. Структура видаткової частини бюджету за економічною 
класифікацією характеризуються збереженням у січні-червні 2015 року низької питомої ваги 
капітальних видатків (3,8%). Питома вага захищених статей в обсязі видатків загального фонду 
бюджету протягом аналізованого періоду залишається високою. 

Протягом січня-червня 2015 року з бюджету міста фінансувались видатки на обслуговування прямого 
боргу Черкаської міської ради. Обслуговування боргових зобов’язань міської ради проводилось 
відповідно до проспекту емісії у повному обсязі та в строк. Питома вага видатків на оплату відсотків за 
запозиченнями, здійсненими до бюджету розвитку, була низької та за результатами виконання 
бюджету у І півріччі 2015 року становила 0,7% видаткової частини загального фонду бюджету міста. 

На сьогодні м. Черкаси має статус міста-донора та перераховує кошти до державного бюджету у 
вигляді реверсної дотації. Загалом протягом аналізованого періоду рівень фінансового ресурсу, що є в 
розпорядженні міста, зростав. Слід зауважити, що до кінця поточного року виконання планових 
бюджетних показників за доходною та видатковою частинами бюджету міста та забезпечення високих 
темпів зростання за основними джерелами надходжень буде залежати від покращення політичної та 
макроекономічної ситуації по країні в цілому. 

Черкаська міська рада проводить зважену боргову політику, має позитивний досвіт погашення 
запозичень, залучених до бюджету міста, та гарну кредитну історію. Зобов’язання за запозиченнями, 
залученими до бюджету розвитку міста, виконуються відповідно до укладених угод у повному обсязі. 
Станом на 01.07.2015 р. прямий борг Черкаської міської ради складав 166 216,1 тис. грн., в тому числі: 

 60 000,0 тис. грн. – облігації місцевої позики серії В; 

 106 216,1 тис. грн. – непогашений залишок за залученими середньостроковими позичками з 
єдиного казначейського рахунку. 

Пряме боргове навантаження доходної частини бюджету міста станом на 01.07.2015 р. перебувало на 
помірному рівні. Консолідоване боргове навантаження доходної частини бюджету міста без врахування 
трансфертів зросло (внаслідок росту обсягу гарантованого боргу через зменшення курсу гривні до 
основних світових валют) та перебуває на високому рівні. 



Рішення про здійснення запозичення у формі випуску облігацій місцевої позики прийнято Другою сесією 
Черкаської міської ради 30.06.2011 №2-656 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
30.12.2010 р. №2-129 «Про міський бюджет на 2011 рік». 

Облігації було випущено з метою залучення коштів до бюджету розвитку міста Черкаси для проведення 
реконструкції міських доріг. 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється протягом 3 (трьох) днів включно, які слідують 
за днем закінчення відповідного відсоткового періоду в такі строки: 

Якщо термін виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за 
законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюються, починаючи з наступного за 
святковим (вихідним) робочим днем. 

Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який 
складається на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення  облігацій. Якщо на термін 
погашення облігацій припадає святковий (вихідний) день за законодавством України або кілька таких 
днів, то погашення подовжується на відповідну кількість робочих днів, починаючи з наступного 
робочого дня, що слідує за останнім днем погашення. Відсотковий дохід по облігаціях за святкові 
(вихідні) дні не нараховується і не виплачується. 

Якщо Емітентом допущено прострочення виплат за зобов’язаннями із сплати відсоткового доходу за 
облігаціями та/або погашенню вартості облігацій (повністю або в частині платежів) більше ніж на 7 (сім) 
банківських днів (з власної вини) Емітент здійснює публікацію у тих самих друкованих виданнях, що й 
проспект емісії облігацій, інформації про: 

 обсяг невиконаних зобов’язань; 

 причину невиконання зобов’язань. 

Емітент зобов’язується вжити негайних заходів для виконання своїх прострочених зобов’язань. Повне 
або часткове задоволення вимог кредиторів відбувається після відновлення платоспроможності 
боржника.



ВИСНОВОК

Кредитний рейтинг міста Черкаси визначено на рівні ВВВ з прогнозом «стабільний».  

Кредитний рейтинг облігацій серії В Черкаської міської ради визначено на рівні ВВВ з 

прогнозом «стабільний»

Проведений кредитно-рейтинговий аналіз міста Черкаси включає оцінку якісних та кількісних зовнішніх 
та внутрішніх факторів, які обумовлюють кредитні рейтинги. Прикладами якісних факторів є наявність 
планів та стратегій розвитку міста в цілому та за окремими напрямами (зокрема – управління боргом) і 
ефективність їхньої реалізації, ступінь взаємовідносин між окремими гілками місцевої влади, якість 
управління, позиції міста по країні в цілому та інше. Прикладами кількісних факторів є виконання 
бюджетних показників, оцінка поточних та капітальних доходів і видатків, достатність покриття боргових 
зобов’язань і загальна ліквідність бюджету, наявність або відсутність активів міста і їхнє використання, 
перспективи розвитку, тощо. Відносна вага таких факторів може змінюватись в залежності від 
конкретних обставин. Зовнішні фактори включають економічну кон'юнктуру, яка склалася в місті, 
законодавче та регулятивне середовище, а також вплив тенденцій ринку на формування місцевого 
бюджету.

Агентство не використовує заздалегідь певного вагового коефіцієнта для кожного з цих рейтингових 
факторів або за різними складовими в рамках кожного з факторів, оскільки, на думку IBI-Rating, 
відповідна вага може змінюватися в залежності від конкретних обставин. Як загальний орієнтир, в тих 
випадках, коли один з елементів значно слабший ніж інші, такий найбільш слабкий елемент, як 
правило, має більш високу вагу в аналізі. 

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Черкаси, у тому 
числі: показники економічного та соціального розвитку регіону, казначейська звітність, матеріали 
статистичних бюлетенів; програми соціально-економічного розвитку м. Черкаси, інша необхідна 
внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає 
достовірною. 

Позитивний вплив на кредитний рейтинг матиме ріст доходної частини бюджету Черкаси та 

покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця 

міста

Негативний вплив на кредитний рейтинг матиме погіршення показників виконання доходів бюджету, 

зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або 
обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Позитивний вплив на рейтинг інвестиційної привабливості матимуть: вдосконалення нормативної 
бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, детінізація економіки та зростання 
більшості показників до загальнодержавного рівня,, покращення стану інфраструктури.

Негативний вплив на рейтинг інвестиційної привабливості матимуть: подальший знос 
інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників 
ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.



*на кінець періоду  
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