
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 13.01.2022 р. № 10 
м. Вінниця 

 

Про проєкт рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішення  

міської ради від 26.11.2021 №701  

«Про надання місцевої гарантії у  

2021 році»» 

 

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 26.11.2021 №701 «Про надання місцевої гарантії у 2021 році»» 

(додається). 

2.  Подати  вищезазначений проєкт рішення на розгляд міської ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконкому надати дане  рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проєкту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А. Очеретного. 

 

 

 

Міський голова                                                                          С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 13.01.2022 р. № 10 

 

Проєкт рішення міської ради 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 26.11.2021 №701  

«Про надання місцевої гарантії у  

2021 році» 

 

Розглянувши лист КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» від 13.12.2021р. 

№03/2/1-3853, керуючись статтею 25, частини 1 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И ЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 26.11.2021 №701 «Про 

надання місцевої гарантії у 2021 році», а саме:  

1.1. В тексті даного рішення назву вулиці «Матроса Кошки» замінити 

на «Матроса Кішки». 

1.2. Підпункт 1.3 викласти у новій редакції «Відсоткова ставка за 

користування кредитом: шестимісячна Європейська міжбанківська ставка 

пропозиції (EURIBOR) плюс маржа 5,75% річних. Відсотки сплачуються у 

першу дату повернення, яка настає після першої виплати кредиту з боку 

Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), і потім кожні шість 

(6) місяців у дати повернення. Якщо облікова ставка (Euribor) у будь-який час 

протягом строку кредиту є нижчою за нуль, вона буде вважатися нульовою.». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально- 

економічного розвитку (С.Ярова). 

 

 

 

Заступник міського голови      С. Тимощук 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Департамент фінансів 

 

Грунтковська Ганна Михайлівна 

 

Головний спеціаліст 


