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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VIII сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ

від 21 травня 2021 року Валки № 306

Про визначення замовника 
проекту (кінцевого бенефіціара) 
та розпорядника субвенції з 
державного бюджету у рамках 
реалізації Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення 
України

Керуючись статтями 26, 42, 59, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 2 Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1068 «Деякі питання 
використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України» (зі змінами), рішеннями Валківської 
міської ради № 43 «Про безоплатне прийняття із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Богодухівського району підприємств, 
установ, закладів та закріпленого за ними майна у комунальну власність 
Валківської територіальної громади», № 86 від 14 січня 2021 року «Про 
внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22 грудня 2020 року 
№ 43 «Про безоплатне прийняття із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Богодухівського району підприємств, установ, закладів та 
закріпленого за ними майна у комунальну власність Валківської територіальної 
громади», Богодухівської районної ради № 98-УІІІ від 20 травня 2021 року 
«Про подальшу реалізацію проектів (Пул 1) в рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України та передачу прав та обов’язків з реалізації 
Угоди про передачу коштів позики від 30.12.2016 року № 13010-05/182 
власнику об’єктів нерухомості Валківській міській раді Харківської області», 
враховуючи висновки постійної комісії Валківської міської ради з питань 
житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, Валківська міська рада 
вирішила:

1. Визначити замовником(кінцевим бенефіціаром) з реалізації Угоди про 
передачу коштів позики від 30 грудня 2016 року № 13010-05/182 та проектів
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(Пул 1), які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України, а саме:

а) «Капітальний ремонт Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Валківської районної ради Харківської області» за адресою: 
вул. Леніна, 3, смт. Старий Мерчик, Валківського району, Харківської області;

б) «Капітальний ремонт будівлі Ков’язького навчально-виховного 
комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний 
заклад) за адресою: пл. Жовтнева, 2а, смт. Ков’яги, Валківського району, 
Харківської області», що фінансується у рамках Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення України відділ освіти Валківської міської ради.

2. Визначити розпорядником субвенції за місцевим бюджетом в рамках 
реалізації вище вказаних проектів -  Валківську міську раду Богодухівського 
району Харківської області.

3. Відділу освіти Валківської міської ради:
а) забезпечити укладення Додаткової угоди до Угоди про передачу коштів 

позики від ЗО грудня 2016 року № 13010-05/182;
б) укласти Додаткові угоди до договорів про закупівлю робіт та послуг.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
Валківської міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, п р о м и с л о в о с т і, підприємництва, транспорту, зв’язку та

Валерій СКРИПНІЧЕНКО


