
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

(п'ятдесят перша сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від 19 грудня 2019 року        № 276 

 

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; наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

"Про затвердження переліків проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України від 07.06.2019 № 128, 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 (додається). 

 

2. 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  

до рішення 51 сесії міської ради 

7 скликання від 19.12.2019 № 276 

 

 

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 

19429,359 8472,160 27901,519 

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. 

19429,359 622,750 7849,410 8472,160 27901,519 

 

                                                                    Секретар міської ради      Наталія Гирка 


