
Проект

         
УКРАЇНА

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
   Р І Ш Е Н Н Я

31 жовтня  2019 року        м. Чернігів № 46/VII - 
Про схвалення залучення 
Чернігівською міською ради кредиту в 
рамках Інвестиційного фонду НЕФКО 
та гранту в рамках Інвестиційної 
платформи сусідства (NIP)

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до 
підпунктів 23, 26 та 27 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 та частини 1 
статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
частини 3 статті 16, частини 3 статті 18, статті 74 Бюджетного кодексу 
України, Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, з метою 
реалізації природоохоронних та енергоефективних заходів на 
муніципальних об’єктах водопостачання та каналізації в місті Чернігові 
міська рада в и р і ш и л а:

1. Схвалити залучення Чернігівською міською ради кредиту в рамках 
Інвестиційного фонду НЕФКО та гранту в рамках Інвестиційної платформи 
сусідства (NIP) відповідно до пропозицій щодо умов фінансування, 
затверджених НЕФКО, що додаються.

2. Виконавчому комітету та управлінням міської ради: житлово-
комунального господарства (Куц Я. В.), економічного розвитку міста 
(Ярещенко В. П.), фінансовому (Лисенко О. Ю.) надавати необхідну 
інформацію, пов’язану з підготовкою та реалізацією природоохоронних та 
енергоефективних заходів на муніципальних об’єктах водопостачання та 
каналізації в місті Чернігові з метою залучення Чернігівською міською ради 
кредиту в рамках Інвестиційного фонду НЕФКО та гранту в рамках 
Інвестиційної платформи сусідства (NIP).

3. Фінансовому управлінню міської ради (Лисенко О. Ю.) в рішеннях 
про міський бюджет на відповідний рік передбачати кошти на 
співфінансування кредиту та фінансування інших зобов’язань по ньому.

4. Уповноважити міського голову Атрошенка В. А. від імені 
Чернігівської міської ради на підписання пропозицій щодо умов 



фінансування, заявок, необхідних документів для укладання угод щодо 
залучення Чернігівською міською ради кредиту в рамках Інвестиційного 
фонду НЕФКО та гранту в рамках Інвестиційної платформи сусідства (NIP).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Черненка А. В. та постійну комісію з питань комунальної 
власності, бюджету та фінансів міської ради (Тарасовець О. М.). 

Міський голова                                                                         В. АТРОШЕНКО
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