
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 

(тридцять сьома сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
 

від 18 травня 2018 року        № 107 

 

Про внесення змін до рішення 33 сесії 

міської ради 7 скликання (2 засідання) від 28 

грудня 2017 року № 292 "Про затвердження 

Програми реалізації проекту Європейського 

Союзу "Модернізація виробництва, 

постачання та споживання теплового району в 

місті Миргород (MO.GE.DI.CO)". 

 

       Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

реалізації проекту Європейського Союзу “Модернізація виробництва, постачання та 

споживання  теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)", в рамках програми 

Європейського Союзу «Угода Мерів – Демонстраційні проекти 2» спільно з Фундацією 

польсько-української співпраці ПАУСІ, Миргородською міською молодіжною громадською 

організацією «За нами майбутнє», міська рада 

 

                                                               в и р і ш и л а: 

 

1. Внести зміни до рішення 33 сесії міської ради 7 скликання (2 засідання) від 28 грудня 

2017 року № 292 "Про затвердження Програми реалізації проекту Європейського Союзу 

"Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород 

(MO.GE.DI.CO)", доповнивши розділ Програми "Учасники проекту" наступним пунктом: 

 

- розпорядники бюджетних коштів, які освоюють грантові кошти Проекту відповідно 

до своїх повноважень у межах діяльності по Проекту:  

 Виконавчий комітет Миргородської міської ради (ЄДРПОУ 04057468, вул. 

Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська обл., 37600), у межах його повноважень в 

частині поточних видатків (заробітна плата персоналу проекту, витрати на 

канцелярські товари, інформаційні заходи, тощо); 

 Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради (ЄДРПОУ 38468277, 

вул. Якова Усика, 7, м.Миргород, Полтавська обл., 37600), у межах його повноважень 

в частині капітальних видатків;  

 Відділ освіти Миргородської міської ради (ЄДРПОУ 04590719, вул. Сорочинська, 

14А, м. Миргород, Полтавська обл., 37600), у межах його повноважень в частині 

поточних та капітальних видатків.   

 

 



Розподіл повноважень між учасниками проекту Європейського Союзу "Модернізація 

виробництва, постачання та споживання теплового району в місті Миргород 

(MO.GE.DI.CO)" в межах діяльності по Проекту. 

 

Перелік заходів передбачених в рамках реалізації 

проекту 

Відповідальний учасник 

проекту за реалізацію  

1. Персонал (команда проекту)   

1.1 Заробітна платня (валовий оклад включно з 

витратами на соціальний захист і страхування, а 

також інші витрати, місцеві співробітники)
            

 Виконавчий комітет міської ради 

1.2 Добові для відряджень, відрядження Виконавчий комітет міської ради 

2. Обладнання та поставки   

2.1 Придбання комп'ютерного обладнання Виконавчий комітет міської ради 

2.2 Витратні матеріали - офісне приладдя Виконавчий комітет міської ради 

3. Інші витрати, послуги   

3.1 Публікації: брошури та листівки, плакати, 

фінальна публікація Виконавчий комітет міської ради 

3.2 Дослідження   

ТЕО для котельної, теплових мереж  Відділ капітального будівництва 

міської ради 

Енергоаудит для ДНЗ №10   Відділ освіти міської ради 

Послуги з вимірювання та верифікацї для котельної 

та ДНЗ  

Відділ капітального будівництва 

міської ради 

Розробка ПКД для модернізації котельної та заміни 

теплових мереж  

Відділ капітального будівництва 

міської ради 

Розробка ПКД для модернізації ДНЗ№10   Відділ капітального будівництва 

міської ради 

Технічний та авторський нагляд  Відділ капітального будівництва 

міської ради 

Сертифікація відділу енергоменеджменту за ISO 

50001:2011                      Виконавчий комітет міської ради 

3.3 Фінансовий аудит  Виконавчий комітет міської ради 

3.4 Письмові переклади, перекладачі  Виконавчий комітет міської ради 

3.5 Фінансові послуги (витрати на банківські гарантії 

тощо)                        Виконавчий комітет міської ради 

3.6 Витрати на конференції/семінари: матеріали для 

конференцій, харчування під час конференції, 

проживання учасників, стажування для студентів 2 

професійних навчальних закладів  Виконавчий комітет міської ради 

3.7. Заходи візуального представлення проекту: 

інформаційні стенди, заходи візуального 

представлення під час Європейських Днів Сталої 

Енергії, таблички,інформаційні табло про Проект. Виконавчий комітет міської ради 

4. Інше    

4.1. Виконання робіт згідно ПКД по котельні та 

теплові мережі 

Відділ капітального будівництва 

міської ради 



4.2. Виконання робіт згідно ПКД по ДНЗ№10 Відділ капітального будівництва 

міської ради 

4.3. Нове енергоефективне обладнання для ДНЗ 

(печі, пральні машинки) Відділ освіти міської ради 

4.4. Нові лічильники для он-лайн моніторингу в 

муніципальних будівлях (навчальні заклади 

визначаються Наглядовим комітетом на етапі 

впровадження) Відділ освіти міської ради 

4.5. Програмне забезпечення для муніципальної 

автоматичної системи онлайн-моніторингу енергії Виконавчий комітет міської ради 

4.6. Демонстраційне енергоефективне обладнання 

для Енергоклассу у ДНЗ№10 Відділ освіти міської ради 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з 

питань бюджету, інвестицій та підприємництва (Лавицький М.П.), з питань житлово-

комунального господарства, будівництва, торговельного обслуговування, транспорту, 

зв’язку, екологічної політики (Говоруха О.Б.).  

 

 

 

 

 

Міський голова      С.П. Соломаха 

 


