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Про здійснення місцевого запозичення до бюджету міста Миколаєва 


        Відповідно до  статей 16,18,74 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02. 2011   № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень», статей 26, 70 частини  першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА:

	Здійснити місцеве запозичення  до бюджету міста Миколаєва із дотриманням таких істотних умов:

	. Мета здійснення запозичення – фінансування бюджету розвитку

міста Миколаєва та створення об’єктів, які забезпечують виконання завдань Миколаївської міської ради, спрямованих на задоволення інтересів територіальної громади міста Миколаєва. 
      1.2. Форма здійснення запозичення –  укладання кредитного договору з Публічним акціонерним товариством  Акціонерним банком «Укргазбанк». 
      1.3 Вид запозичення – внутрішній кредит.
       1.4. Розмір та валюта запозичення – 240 000 000 (двісті сорок мільйонів) гривень.
       1.5. Період запозичення - 2 роки від підписання угоди про передачу коштів позики.
       1.6. Відсоткова ставка – 19,74% річних з можливістю зменшення в залежності від кон’юктури ринку.
       1.7. Погашення кредиту здійснюється рівними щомісячними платежами, відповідно з умовами, встановленими кредитним договором.
      1.8. Сплата відсотків по кредиту здійснюється  щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором.
      2. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням не надається.
       3. Доручити  директору департаменту фінансів Миколаївської міської ради :
       3.1.  Вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані із залученням запозичення до бюджету міста Миколаєва, у тому числі підписати кредитний договір з Публічним  акціонерним товариством  Акціонерним банком «Укргазбанк» про передачу коштів позики, які залучаються на умовах, визначених пунктом 1 цього рішення, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані із здійсненням запозичення.
        3.2. Щорічно передбачати в бюджеті міста Миколаєва кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань Миколаївської міської ради , встановлених кредитним договором.
        4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови  Криленка В.І.



Міський голова                                                                               О.СЄНКЕВИЧ 

