
 

           

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

    

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  21 листопада 2017 року                                                                             № 1204 
 

Про залучення кредиту НЕФКО   

для фінансування інвестиційного  

проекту «Підвищення  

енергоефективності у навчальних 

закладах і системі вуличного  

освітлення в м. Кропивницькому» 

 

 

 Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 16, 74 Бюджетного 

Кодексу України, пунктами 26, 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою фінансування інвестиційного 

проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі 

вуличного освітлення в м. Кропивницькому», Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Здійснити зовнішнє місцеве запозичення шляхом залучення кредиту 

Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).  

2. Мета запозичення – фінансування впровадження заходів проекту 

«Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного 

освітлення в м. Кропивницькому». 

3. Затвердити істотні умови запозичення: 

3.1. Форма здійснення запозичення – укладення кредитного договору з 

міжнародною фінансовою організацією. 

3.2. Вид запозичення – зовнішній кредит. 

3.3. Розмір та валюта запозичення – 12 000 000 грн (Дванадцять                 

мільйонів гривень). 

3.4. Строк запозичення – 5 років (включаючи період відстрочки до 

1 року від дати підписання, але не більше ніж 6 місяців після завершення 

проекту). 

3.5. Відсотки за користування запозиченням - 3 % річних. 

3.6. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за 

запозиченням не надається. 
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3.7. Погашення кредиту здійснюється рівними щоквартальними 

платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи після 

завершення періоду відстрочки. 

3.8. Сплата відсотків по кредиту здійснюється рівними щоквартальними 

платежами, відповідно до умов кредитного договору, починаючи з першої 

погодженої дати платежу, що припадає після надання першого траншу кредиту 

(період відстрочки не застосовується до платежів зі сплати відсотків). 

3.9. Розмір основної суми боргу за запозиченням становить                            

12 000 000 грн (Дванадцять мільйонів гривень). 

4. Уповноважити начальника фінансового управління Кіровоградської 

міської ради (Бочкову Л.Т.) вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі 

передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням 

запозичення до міського бюджету м. Кропивницького шляхом отримання 

кредиту від міжнародної фінансової організації НЕФКО, з правом подавати та 

одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати 

документи, правочини (включаючи кредитний договір), а також вчиняти всі 

інші дії, пов’язані із здійсненням запозичення. 

5. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради, щорічно 

передбачати у міському бюджеті кошти, необхідні для здійснення витрат з 

виконання боргових зобов’язань міста до кінця дії цих зобов’язань. 

6. Рішення набуває чинності відповідно до законодавства, але не 

раніше дати погодження Міністерством фінансів України обсягу та умов 

здійснення запозичення. 

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 

питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності, з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку, з питань промисловості, 

транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенка О.В.   

 

 

 

Міський голова                                                                                        А. Райкович 

 
 

 

 

Тимченко 36 13 35 


