
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

(п'ятдесят сьома сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

 

від 10 липня 2020 року          № 143 

 

Про внесення змін до рішення 46 

позачергової сесії міської ради 7 

скликання від 12 липня 2019 року №145 

"Про затвердження Програми з 
реалізації проекту "Реконструкція 
центру естетичного виховання за 
адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород 
Полтавська обл." у рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення 
України" 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 22 

Бюджетного кодексу України, постанови Кабінетів Міністрів України "Деякі питання 
використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України (зі змінами) від 25.11.2015 року № 1068; Фінансової угоди між Україною 

та Європейським інвестиційним банком ("Проект Надзвичайна кредитна програма для 
відновлення України") від 22 грудня 2014 року FI number 84.160 Serapism Number 2014 0532 

Європейський інвестиційний банк; Угоди між Міністерством фінансів України та 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
про впровадження проекту "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" від 30 

серпня 2016 року № 13010-05/88; листа Міністерства розвитку громад та територій України     
№ 7/19.5/11570-20 від 08.07.2020 щодо виділення додаткового фінансування за субпроєктом 

"Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород 
Полтавська обл.", з метою ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету 
місцевому бюджету на реалізацію проекту "Реконструкція центру естетичного виховання за 
адресою: вул. Грекова 5 в м.Миргород Полтавська обл." міська рада 

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Внести зміни до рішення 46 позачергової сесії міської ради 7 скликання від 12 липня 2019 

року №145 "Про затвердження Програми з реалізації проекту "Реконструкція центру 
естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." у рамках 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України", а саме, в Розділі 5. 

"Фінансово-економічне забезпечення Програми" викласти Таблицю 1. "Фінансування 
Програми" в новій редакції (додаток 1). 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення п'ятдесят першої сесії Миргородської 
міської ради сьомого скликання від 19 грудня 2019 року № 276 "Про внесення змін до 
рішення 46 позачергової сесії міської ради 7 скликання від 12 липня 2019 року "Про 
затвердження Програми з реалізації проекту "Реконструкція центру естетичного виховання 
за адресою: вул.Грекова 5 в м.Миргород Полтавської обл." у рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України" 



 

3. Уповноважити міського голову Соломаху Сергія Павловича від імені Миргородської 
міської ради (Власник об'єкту), та начальника відділу капітального будівництва 
Миргородської міської ради Богаєнка Максима Михайловича (розпорядник, замовник, 
кінцевий бенефіціар), підписати Додаткову Угоду до Угоди про передачу коштів позики     
№ 13010-05/137 від 11 вересня 2019 року, між Міністерством розвитку громад та територій 

України, Миргородською міською радою та відділом капітального будівництва 
Миргородської міської ради (додаток 2). 

 

4. Затвердити Додаткову Угоду до Угоди про передачу коштів позики №13010-05/137 від 11 

вересня 2019 року, між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та 
територій України, Миргородською міською радою Полтавської області та відділом 

капітального будівництва Миргородської міської ради для забезпечення реалізації проекту 
"Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м.Миргород 
Полтавська обл." 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, будівництва, торговельного обслуговування, 
транспорту, зв'язку, екологічної політики (Говоруха О.Б.), з питань бюджету, інвестицій та 
підприємництва (Лавицький М.П.). 

 

 

 

Міський голова      Сергій Соломаха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення 57 сесії міської ради 
7 скликання від 10.07.2020 № 143 

 

Таблиця 1. Фінансування Програми: 

 

Вартість 
проекту 
згідно 
ПКД,  

тис. грн. 

Фінансування проекту в 2019 році 

Всього 

обсяг 

субвенції з 
Державного 

бюджету за 

2019-2020 

роки,  

тис. грн. 

Всього 

коштів 

міського 

бюджету 

за 2019-

2020 

роки, 

тис. грн. 

Загальне 
фінансування 

Програми, 

тис. грн. 

Обсяг 
освоєних 
коштів 
субвенції з 
державного 
бюджету, 
тис. грн. 

Обсяг освоєних коштів міського бюджету 

2019 рік 

всього, 

тис. грн. 

Компенсація з утриманням та використанням 

Проектних рахунків; 
Страхування майна, робіт;  

Конвертація,  
тис. грн. 

Реконструкція та ПДВ,  

тис. грн. 
Разом, 

тис. грн. 

27278,769 

0 0 0 0 0 

22486,921 5414,597 27901,518 

Фінансування проекту в 2020 році 

Плановий 
обсяг 

субвенції з 
державного 
бюджету, 
тис. грн. 

Плановий обсяг коштів міського бюджету 

2020 рік 

всього, 

тис. грн. 

Компенсація з утриманням та використанням 

Проектних рахунків;  
Страхування майна, робіт;  

Конвертація; 
Аудит; 

Інформаційна табличка; 
Експертний звіт щодо розгляду проектної 
документації по робочому проекту; 
Виготовлення проектно-кошторисної 

документації, 
тис. грн.  

Реконструкція та ПДВ,  

тис. грн. 
Разом, 

тис. грн. 

22486,921 622,750 4791,847 5414,597 27901,518 

 

 

Секретар міської ради              Наталія Гирка 

 

 

 

 



        Додаток 2 

        до рішення 57 сесії міської ради 
        7 скликання від 10.07.2020 № 143 

 

 

 
 

(проєкт) 
 

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВА УГОДА № ________ 

Від «_____» _________ 2020 року 

Про внесення змін до Угоди про передачу коштів позики 

 

№ 13010-05/137  

 

 

від  «11» вересня 2019 року  

 

між 

 

Міністерством фінансів України,  

 

Міністерством розвитку громад та територій України, 
 

Миргородською міською радою Полтавської області 

 
та 
 

відділом капітального будівництва  

Миргородської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 



Преамбула 

Міністерство фінансів України (далі - Мінфін), в особі заступника Міністра з 
питань європейської інтеграції Гелетія Юрія Ігоровича, який діє на підставі наказу 
Міністерства фінансів України від 12.03.2020 № 111, 

 

Міністерство розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон), в особі 
Першого заступника Міністра Лозинського Василя Мироновича, який діє на підставі 
наказів Мінрегіону від 04.05.2020 № 128 К/ОС та від 15.11.2019 № 269 (із змінами),  

 

Миргородська міська рада Полтавської області (далі – Власник об’єкту), в особі 
міського голови Соломахи Сергія Павловича, який діє на підставі Закону України 
«Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, рішення першої сесії 
Миргородської міської ради сьомого скликання від 03 листопада 2015 року № 1 «Про 
визначення повноважень Миргородського міського голови Соломахи Сергія 
Павловича», 

 

Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради (далі - Кінцевий 

бенефіціар), в особі начальника відділу капітального будівництва Миргородської 
міської ради Богаєнка Максима Михайловича, який діє на підставі Положення про 
відділ капітального будівництва Миргородської міської ради в новій редакції, 
затвердженого рішенням сімнадцятої сесії Миргородської міської ради сьомого 
скликання від 11 листопада 2016 року № 10,  

 

які надалі разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цю 

додаткову угоду про наступне: 
 

1. Керуючись положеннями Статті 16, укладеної між сторонами Угоди № 13010-

05/137 від «11» вересня 2019 року, Сторони дійшли згоди щодо внесення до неї змін у 
зв’язку з перерахуванням проєктно-кошторисної документації та складанням нового 
Експертного звіту, виклавши пункти 2.1 та 2.2 Статті 2: Предмет Угоди у новій 
редакції: 

«2.1. Мінфін, у співпраці з Мінрегіоном, надає Кінцевому бенефіціару частину 
коштів Позики у розмірі до 22 486 921 гривень 67 копійок (Двадцять два мільйони 
чотириста вісімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять одна гривня 67 копійок) без ПДВ 

(далі – Частина коштів Позики) на безповоротній основі відповідно до умов цієї 
Угоди, Фінансової угоди, Угоди про впровадження та Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках 
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Деякі питання використання 
коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної  програми для 
відновлення України» (далі – Порядок та умови надання субвенції).2.2. Кінцевий 

бенефіціар зобов’язується використовувати надані кошти на цілі фінансування 
вартості Субпроєкту: 

 «Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в 
м.Миргороді» із затвердженою до нього проєктом будівництва «Реконструкція центру 
естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м.Миргород Полтавська обл.», у 
сумі до 22 486 921 гривень 67 копійок (Двадцять два мільйони чотириста вісімдесят 
шість тисяч дев'ятсот двадцять одна гривня 67 копійок) (без ПДВ) (далі – Субпроєкт).» 



 

2. Визнання недійсним будь-якого з положень (умов) цієї Додаткової угоди не є 
підставою для визнання недійсним положень (умов) Угоди про передачу коштів 

позики № 13010-05/137 від «11» вересня 2019 року та інших положень і в цілому цієї 
Додаткової угоди. 

 

3.  Усі інші положення Угоди про передачу коштів позики 

№ 13010-05/137 від «11» вересня 2019 року залишаються без змін та продовжують 
свою дію. 

 

4.  Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та є 
невід’ємною частиною Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/137 від «11» 

вересня 2019 року. 

 

5.  Додаткову угоду складено у чотирьох примірниках українською мовою, що 
мають однакову юридичну силу. 

 

 

 

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО СТОРОНИ,  

діючи через своїх належним чином уповноважених представників уклали 

цю Додаткову угоду «__»______________ 2020 року. 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

Повноважний представник: 
Заступник Міністра з питань  
європейської інтеграції                        ________________ Юрій ГЕЛЕТІЙ 

 

 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД  

ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

Повноважний представник: 
Перший заступник Міністра              _______________ Василь ЛОЗИНСЬКИЙ 
 
 
ВЛАСНИК ОБ'ЄКТУ 
Повноважний представник: 
Міський голова                                            _____________ Сергій Соломаха 
 

 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР 
Повноважний представник: 
Начальник відділу капітального будівництва 
Миргородської міської ради   ________________ Максим Богаєнко 
 
Секретар міської ради        Наталія Гирка 

 

 
 


