yKPAiFIA

}китоми PCIrKA ]vIICbItA рлдА

рIшЕння

п'яr,а сесiя восьмого скJI14кання

вiд lJ',03.io,1lNg
ivt.

Житопtир

/0{

Про внесення змiн до рiшення
1

8.06.2020

Положення

}I,r

MicbKoT ради вiд

1895 uПро

про

затвердження

вiдшкодування суб'сктам

госt]одарювання вiдсо,гкiв за короткостроковими
та середньостроковими кредитамИ, Що залученi
у
банкi вських устано вах))

з метою

Ч,

cpiHaHcoBoi пiдтримки мiсцевих суб'ектiв господарювання,
подолання економiчних наслiдкiв, спричинених карантинними
обмеженнями, Що були запровадженi у зв'язку з поширенням на територii
Украiни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID- 19, сгtричиненоi
Kopor+aBipycoм SARS-CoV-2, реалiзацii державноi полiтики
у сферi po.u"rny
малого i середнього пiдприемництва в YKpaiHi, вiдповiдно
до Закону Украiни
uпро розвиток та державну пiдтримку малого i середнього пiдприемництва в
YKpaTrri>, стаггi 26 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaTHi>,
постаноВи Кабiнету MiHicTpiB УкРаТни <ПРо затверДження критерiТв
оцiнки
допустимостi державнот допомоги суб'сктам господарювання для
забезпечення розвитку регiонiв та пiдтримки середнього та малого
пiдгrриемництва> вiд 07 лютого 2018
року Nq57, на виконання положень
Концепцii iнтегрованого розвитку MicTa Житомира до 2030
року, що
затверджена рiшенням ceciT ЖитомирськоТ MicbKoT
J\ъ1359
вiд
07
лютого
Ради
20l9 РокУ, рiшеннЯ сесii ЖитомиРськоi MicbKoi
ради кПро бюджет
ЖитомиРськоТ MicbKoi територiальноТ громади на 2O2l piц;; JV954 вiд 24
грудня 2020 року та Програми розвитку малого i середнього пiдприемництва

у

MicTi Житомир

на

2019-2021 роки, що затверджена рiшБнням ceciT
Житомирськоi vriськоi ради }lb 1292 вiд l 2 грудня 201 8
року, rиi.unu рада

ВИРlШИЛА:
1. Внести зпtiни до рiшення MicbKoi ради вiд 18.06.2020 Ml895 кПро
затвердження Положення про вiдшкодування суб'ектам господарювання

вiдсоткiв за короткостроковими та середньостроковими кредитами,
що
l. 1. Додаток 1 викласти в HoBiti редакцiiзгiдно з
!одатком 1.
1.2. Щолаток 2 викласти в новiЙ
редакцiТ згiдно З Додатком 2.

Додаток l
до рiшення MicbKoi рuд"

вiд Jo. оз.,iq]/Nп

lol

поло)кЕ][Iня
про вiдшкодування суб'сктам госгIодарювання сплаченI4х вiдсоткiв за
короткостроковими та середньостроковими кредитамИ, Що залученi у
банкiвських установах
1.

зАгАльFII положЕння

Положення про вiдшкодування суб'сктаI,I ГосПодарювання сплачених
вiдсоткiв за короткостроковими та середньостроковими кредиТаI\4И, що залученi
У банкiвських установах (налалi кПоЛоЖЕннlь) визначае порядок та
п,lеханiзм надання фiнансовот пiдтримки пiдприсмництва через вiдшкодування з
бюджету Житомирськоi мiськоI територiальноi громади частини сплачених
вiдсоткiВ за кредитами, що надаються банкiвськими установами (надалi
(БАНКИ-ПАРТНЕРИ>) на поповнення обiгових коштiв,
реалiзацiю заходiв з
розширення та вiдновлення виробничих потужностей суб'сктiв
мliкропiдприемництва та маJIого пiдприсмництва, якi заресстрованi та
здiйснюють господарсъку дiяльнiсть на територii хtитопц"р.rпот мiськоi
територiальноi громадИ (надалi - кФIНАнсовА пIдтрИМКА)).
1.2. I_{e полоЖЕннrI розроблено з урахуванням HopI',I Закону УкраТни
uПро мiсцеве саМоВрядування в YKpaTHi>, Закону УкраТни <Про po.u"rbк ,u
державну пiдтримку малого i середнього пiдприемництва в Украiнi>, постанов
Itабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06 серпня2014 року N9385 uПро затвердження
ffер>lсавноI стратегiТ регiонального розвиткУ на перiод до 2о2О ponyri, вiд 07
лютого 20l8 року Jю57 uПро затвердження критерiiв оцiнки допустимостi
державнот допомоги суб'сктамt господарювання для забезпечення розвитку
1эегiонiв та пiдтримки середнього та малого пiдприемництва) на виконання
положень КонцепцiТ iнтегрованого розвитку MicTa Житоiчrира до 2030
року, що
затверджена рiшенням сесii }Китомrирськоi MicbKoi Ради jф1359 вiд 07 лютого
2019 року та Програми розвитку малого i середнього пiдприеrиництва
у MicTi
ЖитомиР на 2019 - 2021 роки, що затверджена рiшенням ceciT Житоь,rирськот
мiськоi ради Jфi292 вiд 12 грудня 201В року.
1.

1.

. Метою надання ФIнАнСовоi пiдтрИмi{И
господарювання с сприяння соцiально-економiчному розвитку,
l .3

суб'ектап,t

створення

сприятливих умов для розвитку мiкропiлприемництва та iчIалого
пiдприсмництва, стимулювання iнвестицiйноi та iнновацiйнот активностi на
територii., ЖитомирськоТ мiсъкоТ територiальноi громади Т?, як наслiдок,
зростання показникiв лоброту населення, створення нових робочих рtiсць,
збiльшення надходжень до бюдх<ету Х(итомирсъкот мiськоi територiальнот
громади.

1.4.

У

ЦЬОМУ Поло>ltеннi терь,riни вживаються у такому значеннi:

. лучлч9,1\чlrrrrr

/ччлц

l r\J

а

\дil,IIнIстрАтор

Комунальна установа кАгенцiя розвитку MicTa> Житомирськоi
Micbkoj- ради, яка забезпечуе виконання операцiйноi та

алмiнiстративноi роботи для належного функцiонування механiзл,tу
ФIНАНСоВоi ПIДТРИМкИ, порядок та умови надання якоi
визначенi цим ПоЛоЖЕННЯМ.

БАНКИ_ПАРТНЕРИ

Будь-якi державнi банкiвськi установи, якi мають дiючi
програми/проекти
з пiдтримки фiнансування малого
Пlдприсмництва, звернулися на адресу виконавчого KoMiTeTy

}китомирськоi MicbkoT Ради з пропозицiею спiвробiтництва в
рамках

цього ПОЛОЖЕННЯ та якi уклали вiдповiднi договори

спiвробiтництво

з

про

виконавчим KoMiTeToM ЖитомирськоТ пцiськоi

Ради,

РОЗПОРЩНИК БЮДЖВТНИХ КОШТIВ
Визначасться у рiшеннi Житомирськоi MicbKoi РаДи кПро

ГОЛ ОВНИЙ

затвердження бюджету Житомирськот MicbkoT територiальноi
громади)> на вiдповiдний piK

конк}/рснА комIсIя

колегiальний орган, що створюеться розпорядженням мiського
голови з метою перевiрки ПоЗИЧАЛЬНИкIВ на вiдповiднiсть
критерiяМ, Що визначенi цим

полоЖЕнняМ,

проведення вiдбору

УЧАСНИКIВ ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОi ПIдтримки ru. r.rоо
загальноТ координацiI у.часникiв для налех(ного
фУнкцiонування
лцеханiзму ФIНАНсовоТ пIдтриМКИ, порядок та
умови надання
якоi визначенi цим ПОЛОЖЕННЯМ.

_] Е

пАртАмЕнт вItономIчного

р

озвитку

щепартамент економiчного розвитку Житомирськоi Micbkoi ради, на
який, згiдно цього полоЖЕнIUI, покладасться функцiя

операцiйного контролю

кр

ЕдI,Iт

за дотримання BciMa зацiкайними

сторонаN,Iи та учасниками норм цього

положЕння,

Позичковий капiтал БАнкА-пАртнЕрА у грошовiй формi та
нацiональнiй валютi, який передаеться у тимчасове користування

позичАльникУ

на умовах, визначених вiдповiдним}I сторонами
строком до 3 poKiB, та з цiльовим характером використання для
фiнансування об'скта кредитування, у рамках основних напрямкiв
лiяльностi ПоЗИЧАЛЬНИкА на поповнення обiгових коштiв,
придбання устаткування, обладнання, iнших основних засобiв
виробничого призначення.

КРЕДИЪНИЙ ДОГОВIР
L{ивiльно-правовий документ,
зобов'язуеться

Зd яким БАнк_пАртнЕр

надати грошовi
у розмiрi та На

ПОЗИЧАЛЬНИКОВI

4

кошти

(КРЕДИТ)

YIvIOBaX, ВСТаНОВЛеНИХ
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а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язуеться повернути такий
КРЕДИТ та сплатити вiдсотки.
ПОЗИЧАЛЬНИКИ
СУб'еКтИ мiкропiдприемництва та малого пiдприемництва, якi
уклали КРЕДИТНI ДОГОВОРИ з БАНКАМИ-ПАРТНЕРАМИ.
ДОГОВОРОМ,

рв€стр

позиtIАльникIв

ПеРелiк сУб'сктiв господарювання, якi вiдповiдають критерiям, що

визначенi БАнКАМИ-ПАРТнЕРАМИ
договори.

та

уклали кРЕДИТНI

учАсник прогрАми ФIнАнсовоi пIдтримки

ПОЗИЧАЛЬНИК, який вiдповiдас критерiям, що визначенi цим
ПОЛОЖЕННЯ та був включений в ресстр учасникiв ПРОГРАМИ

ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКИ, який затверджений
виконавчого KoMiTeTy Хtитомирськоi мiськоi ради.

рiшенням

ТРАНЗИТНИЙ РАХУНОК

Рахунок, вiдкритиI7 у БАнку-пАртнЕрI, та передбачений
договором про спiвробiтництво, що укладений мiж БАНкоМПАРТНЕРОМ та виконавчим KoMiTeToM Житомирськоi MicbKoT
РаДИ, На ЯКИЙ останнiЙ перераховус кошти, якi мають бути

спрямованi на вiдшкодування частини сплачених вiдсоткiв за
КРЕДИТАМИ УЧАСНИКIВ ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОi

пIдтримки.

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК

Рахунок у

БАНКУ-ПАРТНЕРI, вiдкритий

суб'ектом

господарювання учАСником прогрАми ФIнАнСовоi
ПIДТРИМКИ, на який БАнк-ПАРТнЕР перераховус кошти
ФIнАнсовоi пIдтримки.
ФIНАНСОВА ПIДТРИМКА/ПРОГРАМА ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКИ
Вiдшкодування з бюджету ЖитомирськоI MicbKoT територiальноТ
гроIvIади частини сгlлачених вiдсоткiв за крЕдитдм}1

ПоЗИЧдЛънИкIВ, якi вiдповiдають критерiям

цього

положЕннlI.
1.5. Це полоЖЕннrI набирае чинностi з дати його затвердження
рiшенням ceciT ЖитомирськоТ MicbKoT Ради та поширюеться на
позичАлъникIВ, якi вiдповiдають критерiям, що визначенi Роздiлом 2 цього
положЕння,

1.6. TepMiH

дii цього полоЖЕннlI обмежусться

TepMiHoM дiТ MicbKoT

цiльовоi програми, в якiй передбаченi вiдповiднi видатки на надання
ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКИ суб'сктам господарювання.
|.7 . ВiДшкодуванню пiдлягае частLIна сплачених вiдсоткiв за

крЕштQМ,

яка розрахована, за вiдповiдний перiоД, Зо розмiром 150% (i,5)
облiковоТ ставки Нацiонального банку УкраТни (надалi (НБУ>>), на дату

vкладення договору про спiвробiтництво мiж виконавчим комiтетоп,t
Житомирськоi MicbKoi ради, в особi мiського голови та БднкомпАртнЕром.
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1.8. Суб'скти господарювання, що отримують державну
фiнансову

пiдтримку згiдно з постановою Кабiнету MiHicTpiB YKpaiH" uПро .ur"Ьрл*ення
порядку надання-- фiнансовоi державнот пiдтримки суб'сктам малого та
середньОго пiдпрИсмництва) N928 вiд 24 сiчнЯ 202О
рокУ (надалi - кПорядокu),
lиожуть також отримати ФIнАнсову пIдтримку. Розмiр ФIнднсовоi
пIдтриМКИ (вiдшкодування частини сплачених вiдсоткiв) для таких суб'ектiв
господарювання будa розраховуватися як сума нарахованих процентiв за
користування кредитом упродовж вiдповiдного мiсяця iз застосуванням
%
коN,Iпенсацiйноi процентноi ставки, визначеноТ з
урахуванням вимог пункту
13 Порядку.
1.9. OcHoBHi параметри (розмiр, вид, порядок надання та iнше) крЕдиту
та його забезпечення, визначаються у вiдповiдностi до ВиIчIог нБу, кредитних
KoMiTeTiB та внутрiшнiх правил i процедур БАНКIв-пАртнЕрIв.
1.10. оплrату за вiдкриття та обслуговування Поточного рдхунку
здiйснюе учАсник прогрАми ФIнАнсовоi пIдтримки.
1.1 1. Надання ФIНАНСоВоi ПIДТРИМкИ згiдно з
цим положЕнням

здiйснюеться

за рахунок i в межах коштiв,

у

передбачених
бюджетi
ЖltтомирськоТ rvticbKoT територiальноi громади на вiдповiдний piK, вiдповiдно
до
гtомiся.t t-lого плану асигнувань.
1.

ФIНАНСоВоi ПIДТРИМкИ в межах одного
року для одного учАсниItА прогрАми ФIнлнсовоi

12. Максимальний розмiр

кале}Iдарного

гтlд,гриМКИ не
2.

IvIоже

перевищувати 150,0 тис. грн.

критЕрIi тА умови визнАчвння учлсникА прогрАми

ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКИ
2,I. УЧАСНИКОМ ПРОГРАМИ ФIНАНСовоТ пIлтримки згiдно

з

цI,IМ полоЖЕнняМ
можутЬ бутИ суб'екти господарювання
резиденти
УкраТни, що зареестрованi та виробничi потужностi яких
на
територii
розмiщенi
}КитомирськоТ MicbKoT територiальноТ гром ади, асаме:
а) суб' скти мiкропiдприемництва:

фiзичнi особи, заресстрованi в установленому законом порядку як фiзичнi
особи-пiдприсмцi, у яких середня кiлькiсть працiвникiв за- звiтний перiод
(календарний pik) не перевищус 10 осiб та
рiчний дохiд вiд будь-якот дiяльностi

не

перевищуе

суму, еквiвалентну

2

мiльйонам свро, визначену

середньорi.tним курсом Нацiонального банку УкраТни;

за

особИ суб'екти господарювання будь-якоТ органiзацiйноправовоТ форми та (lорми власностi, показники яких на
дату складання рiчноi
фiнансовоТ звiтностi за piK, що передуе звiтному, вiдповiдъють щонайменше
двом iз таких критерiТв:
балансова BapTicTb активiв - до З50 тисяч евро;
юридичНi

\-

чистий Дохiд вiд реалiзацiТ продукцii (ToBapiB,
робiт, послуг) _ до
700 тисяч свро;
- середня кiлькiсть працiвникiв - до 10 осiб.
б) суб'екти малого пiдприемництва:

6
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фiзичнi особи, зареестрованi в установленому законом порядку як фiзичнi
особи-пiдприемцi, у яких середня кiлькiсть працiвникiв за звiтний перiод
(календарний рiк) цg перевищуе 50 осiб та
рiчний дохiд вiд будь-якоi дiяльностi

не

перевищуе суму, еквiвалентну

10 мiльйонам евро,

визначену

за

середньорiчним курсом Нацiонального банку Украiни;
юридичНi особИ суб'екти господарювання буль-якоi органiзацiйно_
правовоТ форми та форми власностi, показники яких на дату складання
рiчноТ
фiнансовоТ звiтностi за PiK, що передус звiтному, вiдповiдають щонайменше
двом iз таких критерiiв:
- балансова BapTicTb активiв - до 4 мiльйонiв евро;
- чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) - до
8 мiльйонiв евро;
- L,ЕрЕлня
середня кiлькiсть
KlJlbкlcTb працlвникlв
працiвникiв -до )t]
50 oclo,
осiб,
2.2, Право на отримання ФlНАНсовоi пIдтрИмкИ мають суб'екти
госfiодарювання, якi вiдповiдають сукупностi наступних критерiiв:
а) с резидентами Украiни, що заресстрованi на територii
Жито мирськоi MicbKoi територiальноi гром ади ;
б) перебувають на податковому облiку за основним мiсцем реестрацii
у вiдповiдному територiальному органi !ержавноi податковоТ
слухiби;
в) гIроводятЬ свою, незаборОненУ чинниМ законодавством УкраТни,
господарську дiяльнiсть не менше дванадцяти мiсяцiв;
г) не мають простроченоТ заборгованостi з виплати заробiтноi плати,
заборгованостi перед бюджетами ycix piBHiB, Пенсiйним
фондом
Украiни, фондами загальнообов'язкового державного соцiального
страхування зокрема, при наявностi у власностi об'сктiв нерухомого
майна, землi (в т.ч. договорiв оренди земельних дiлянок)
забезгtечено сплату до мiсцевого бюджету вiдповiдних податкiв на
майно з моменту iх введення (таlабо набуття права власностi на
майно).

2.з. При розглядi

документiв, поданих рiзними суб'сктамtt
господарювання на отримання ФIнАнсовоi пIдтримки конкурснА
КОМIСIЯ НаДае ПРiОРИтет суб'сктам господарювання, що здiйснюють
господарську дiяльнiсть за видами економiчноi дiяльностi, якi належать
до
креативних iндустрiй, trIо затвердженi Розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB
УКРаТНИ ВtД 24 КВiтня 2019 року JФ265-р uПро затвердження видiв економiчнот
дiяльностi, якi належатъ до креативних iндустрiй)> (Додаток А).
2.4. учАсникАми прогрАми ФIнАнсовоi шдтримки можут,ь
бути суб'скти господарювання, що отримують державну
фiнансову пiдтримку
ЗГiДНО ПОСТаНОВLI Кабiнету MiHicTpiB УкраТни uПро ,urЪ.рдrпення Порядку
надання фiнансовоi дерх(авнот пiдтримки суб'ектам малого та середнього
пiдприсмництва)) jю28 вiд 24 сiчня 2020 РокУ, але TaKi суб'екти
господарювання, В буль-якому випадку, повиннi вiдповiдати критерiям та

умовам,

що

визначенi

цим положЕнням, а механiзм надання

ФIнАнСовоi пIдтрИмкИ

визнаLIасться цим же

ПоЛожЕнням.

Тм

Продовження !одатку l

критврIi тА умови визнАчЕння нЕприЙнятностI
учАсникА прогрАми ФIнАнсовоi пlдтгимки

3.

УЧАСНИКIВ ПРОГРАМИ ФIНАнСоВоi ПIДтримки
не мох(уть належати суб'екти господарювання, що проводять господарську
З.1. Що категорii

дiяльнiсть за видами економiчноТ дiяльностi, що визначенi в Щодатку Б.
ФIНАНСоВА ПIДТРИМкА
може надаватися суб'ектам
господарювання, якi:
€ нерезидентами Украiни;
кредитними органiзацiями, страховими органiзацiями,

не

- с

iнвестицiйними фондами, недержавними пенсiйними фондами,

-

-

професiЙними учасниками ринку цiнних паперiв, ломбардами;
ЗдiЙснюють виробництво таlабо реалiзацiю зброi, алкогольних
напоiв, тютюнових виробiв, обмiн валют;
НалеЖаТЬ до суб'ектiв господарювання, що проводять господарську

дiяльнiсть за видами економiчноi дiяльностi, що визначенi в
Щодатку Б (TaKi види дiяльностi е одним з основних видiв

економiчноi дiяльностi) ;
Визнанi банкрутами, або стосовно яких порушено провадження у
справi про банкрутство;
перебувають
стадiТ припинення (лiквiдацiя чи реорганiзацiя)
юридичноi особи або припинення (лiквiдацiя чи реорганiзацiя)
пiдприсмницькоi дiяльностi фiзичноТ особи-пiдприемця;
пiд час звернення на отримання ФIНАНСОВОi ПIДТРИМкИ
подали недостовiрнi вiдомостi та документи;
i\,IаЮть заборгованiсть (KpiM, поточноi) перед бюдхсетами ycix piBHiB,
До ПенсiЙного фо"ду УкраТни, фондами загальнообов'язкового
ДержаВНого соцiального страхування та iз виплати заробiтноi плати
перед найманими працiвниками;
ОТримали фiнансову пiдтримку або аналогiчну за видами з iнших
джерел з порушенням умов iT надання або умов щодо цiльового
Використання бюджетних коштiв, що доведено в установленому
законодавством порядку
не вiдповiдають сукупностi критерiiв, що визначенi пунктом 2.2.

у

;

ЦЬОГО

ПОЛОЖЕННЯ.

ФIНАНСОВА ПIДТРИМКА може бути скасована у випадках:
З.2.|. Подання суб'ектом господарювання завiдомо недостоtsiрних
вiдомостей та документiв на отриN,Iання ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКИ.
З,2,2. Недотримання суб'сктоп,I господарювання графiку погашенI-1я
основноi суми КРЕДИТУ та вiдсоткiв за користування КРЕДИТОМ.
3.2.З. Встановлення факту перебування суб'екта господарювання у cTaHi
реорганiзацii, лiквiдацii або порушення щодо нього провадження у справi про
З.2.

банкрутство.

З.2.4. Встановлення факту використання КРЕДИТУ на цiлi, що не
передбаченi КРЕДИТIJИМ договором.

в

Продовження /{одатк1,

1

з.2.5. Порушення суб'сктом господарювання iнших зобов'язань, що

визначенi цим ПОЛОЖЕНFUIМ.
4.

N{ЕхАнIзм нАдАння ФIнАнсовоi

пlдтгимки

4.1. Виконавчий KoMiTeT Житомирськоi мiськоI РаДИ, в особi мiського
голови укладае з банкiвськими установами договори про спiвробiтництво
згiдно з примiрною формою (Щодаток В).
4.2, АДМIШСТРАТОР забезпечуе публiкацiю у засобах масовоТ
iнформацiт таlабо на офiцiйному порталi Житомирськот MicbkoT Ради
оголошення про дiю цього ПоЛоN(Ення, критерii визначенrrя УЧдсникд

ПРоГРАМИ ФIНАНСоВоi ПIДТРИМкИ за КРЕДИТАМИ та

перелiк

БлнкIв_пАртнЕрIв.
4.З, Суб'ект господарювання подас до БАнку-пАртнЕРД заявку на
отримання крЕдиту, пакет документiв, який визначаеться БднкомПАРТнЕРоМ, вiдповiдно до його внутрiшнiх процедур, а також:
4.з,I. Оригiнал Згоди суб'скта персональних даних на збiр та обробку
його персональних даних згiдно з формою, що визначена !одатком Г.
4.з.2, Оригiнал Заяви позичАльникА на iм'я Житомирського мiського
голови щодо отримання ФIнАнСовоi пIдтрИмкИ згiдно з формою, Що

визначена Щодатком Д.

4.з,з. Для пiдтверлження належностi суб'екта господарювання

суб'сктiв мiкропiдприемництва або малого пiдприсмництва:

до

. Для

юридичних осiб: фiнансова звiтнiсть (з вiдмiткою
контролюючого органу або органiв статистики про отримання) або iнший
документ фiнансовот звiтностi, Що засвiдчуе обсяг доходiв отриманих за
4.3.3. i

попереднiй звiтний перiод.

4.з.з.2. Для фiзичних осiб-пiдприсмцiв: декларацiя про доходи (що
подаеться до контролюючих органiв), з вiдмiткою контролюючого органу або
оригiнал.

4.з.4. Для пiдтверлження розмiру середньомiсячнот заробiтноi плати

штатних працiвникiв за останнiй звiтний перiод:
4.з.4.1. Щля юридичних осiб: Форма t-пВ <Звiт iз працi>) - квартаJIьна
статистична звiтнiсть або Форма 1fiФ <Податковиli розрахунок сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i сум утриманого з них
податку> - квартальна податкова звiтнiсть (за останнiй звiтний квартал).
4,3.4.2. Для фiзичних осiб-пiдприемцiв: Форма 1дФ <Податковий
розрахунок сум Доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i
сум утриманого з них податку)) - квартальна податкова звiтнiсть (за останнiй
звiтний квартал).
4.з.5. Виписка або витяг з единого державного реестру юридичних осiб,
фiзичнихюсiб-пiдприемцiв та громадських формувань.
4.з.6. [овiдка про вiдсутнiсть заборгованостi з податкiв, зборiв, платех<iв,
що контролюються органами доходiв i зборiв.
4.3.7
пiдt-lисом керiвника
Довiдка
бухгалтера суб'скта
господарюваI]ня про сплату в повному обсязi податкiв на рухоме та нерухоме

.

за

та

продовження !одатку l

r,tаЙНО (кОмерцiЙна

та житлова

HepyxoMicTb, земля, транспорт) за перiод
перебування у власностi (орендi) зазначеного майна.
4.3.8. fiовiдк4 за формою 20-оПП, з вiдмiткою контролюючого органу
або оригiна-л _ у разi наявностi, виникнення, змiни типу об'екта оподаткування.
4.4. БАНк-пАрТнЕР аналiзус отриманий пакет документiв, фiнансовий
стан суб'скта господарювання та приймас рiшення щодо кредитування та
укладення КРЕЩИТНОГО ДОГОВОРУ.

4.5. БАНК-ПАРТНЕР формус РЕеСТР ПОЗИЧАЛЪНИКIВ згiдно

з

Е, Пiдставою для включення суб'екта господарювання до РЕсстру
позичАлъникIв е подання суб'сктом господарювання повного пакету
!одаткоп,r

ПОЛОЖЕННЯ.
4.6. БАНк-пАрТнЕР не пiзнiше 25-го числа наступного за звiтним
мiсяцем подае АДМIнIСТРАТоРУ РЕеСТР ПоЗИЧАЛЬНИкIВ, якi оформили
крЕл4Т для цiлей, Що визначенi цим полоЖЕнняМ та виявили бажання
отримати ФIНАНСОВУ ПIДТРИМКУ.
4,"l, Разом з РЕССтроМ позичАлъникIВ в розрiзi кожного з

докуI\lентiв, що визначенi пунктом 4.3. цього

позичАльникIв БАнк-пАртнЕР

подае на адресу АдмIшСТРАТоРА:
4.7.|. flокументи, що визначенi пунктом 4.з.1.-4.3.8. цього ПоЛо}кЕНtUI

,га були наданi на адресу БАнку-пАртнЕрА вiдповiдним
суб'сктом
господарювання.

l,.7,2. Завiрену БАнком_пАртнЕром копiю крЕдитного

/_{оговоРУ, графiк отриплання та погашення основноТ суми крЕдиту.
4,,/ .з. Оригiнали докуь,lентiв, переданi БАнкоМ-пАртнЕром,
зберiгаrоться у ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА БЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
4.8, АДМIНIСТРАТоР щомiсяця, упродовж перших 1 0 робочих днiв,
органiзовус засiдання КоНкурснОi KOMICII, для розгляду документiв, що
надiйruли BiH БАНКIВ-ПАРТНЕРIВ.
4.8.1. fio розгляду КОНКУРСНОЮ KOMICIСIO АДМIШСТРАТОР надас
пакет докуtr,tентiв до департаменту бюджету та фiнансiв мiсъкот Ради для
перевiрки (в Merkax повноважень) iнформацii щодо вiдсутнtlстi заборгованостi
по податках.

4.9, КОНКУРСНА КОМIСIЯ, розглянувши поданi документи, формус

реестр

учАсникIв прогрАми ФIнАнсовоi пIдтримки

з

рекомендацiею затвердження такого реестру рiшенням виконавчого KoMiTeTy

Житомирськоi MicbKoT Ради. уLIАсники прогрАми ФIнАнсовоi
пrдтриМКИ в TaKoN,Iy peccTpi ранх{уються на ocHoBi наступних критерiiв:
- прiоритет надаеться суб'ектам господарювання, що здiйснюють
ГОСПОДаРСЬКУ дiяльнiсть за видами економiчноТ дiяльностi, якi

\

належать до креативних iндустрiй, що затверлженi Розпорядженням
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 24 квiтня 2019 року JФ265-p uПро
ЗаТВеРДЖеННЯ видiв екоtrомiчноТ дiяльностi, якi належать до
креативних iндустрiй> (!одаток А);

- прiоритет

надаеться суб'ектам господарювання,

СеРеД}IЬОМiСЯЧНОТ заробiтноТ

останнiй звiтний перiод (квартал) с вищим.
10

розмiр

плати штатних працiвникiв яких за

Продовж.ння [одатку

1

Кiлькiсть УЧАСНИкIВ ПРоГРАМИ ФIНАНСоВоi ПIДТРИМкИ

обмежусться коштами' Що передбаченi у бюджетi Житомирськот Micbkoi
територiальноТ гр0}4ади на вiдповiдний piK. Тобто ocTaHHiM учдсником

ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКИ, який включений в реестр
УЧАСНИКIВ ПРОГРАМИ ФIНАНСоВоi пIдтримки, с позичдлъник,
якому може бути надана така ФIнАнСовА пIдтрИмкА у вiдповiдному
бюдх<етному перiодi в повному або частковому обсязi.

4.10. Рiшення КоНКУРСНоi KOШCII

протоколом.
4.1 1. На пiдставi протоколу

КОНКУРСНОi KOMICII АдмIшстрдтор
упродовж 5 робочих днiв з дня проведення вiдповiдного засiдання
коНКУРСноi KOMICII готус, погоджус його з !рПАРТАМЕнТоМ
ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ та подас на розгляд врIконавчого KoMiTeTy

Житоп,tирськоi MicbKoT ради рЕестр учАсникIв прогрАми ФIнднсовоi
ПIлТРИМКИ згiдно з Додатком С та вiдповiдним просктом рiшення.

4.|2. Вiдшкодування частини сплачених вiдсоткiв за КРЕДИТДМИ
вiдбувасться щомiсячно згiдно з грасРiком погашення основноi суми крЕдиту,
НаДаFIОГО БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ. У разi, якщо вiдсоткова ставка за
крЕдиТоМ с нижчою, нiж 1,5 облiковi ставки нБУ (вiд ставки НБУ, що
зафiксована У договорi про спiвробiтництво Mix< виконавчим koMiTeToM
ЖлtтомиlэськоТ MicbKoT Ради та БАНItом-пАртнЕроМ), то сума сплачених

вiдсоткiв вiдшкодовуеться за рахунок коштiв бюджету ЖитомирськоТ MicbKoT
r,ерl-rторiальноi громади в обсязi до рiвня, коли суб'ектом господарювання за
рахунок власних коштiв залишасться до сплати сума вiдсоткiв, що розрахована
iз застосуванням % компенсацiйнот процентноi ставки, визначеноi з
урахуванням вимог пункту 13 Порялку надання фiнансовоТ державноТ
пiдтр1,Iмкlr суб'сктам малого та середнього пiдприемництва, затвердженого
постаI{овою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Jф28 вiд24 сiчня 202О
року.
4.|З. ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИк БЮДжЕтних коштIв на пiдставi
рiшеннЯ виконавЧого KoMiTeTy ЖИтомирсьКоi мiськОi радИ про затвердження
РЕССТРУ УЧАСНИКIВ ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКи здiйснюе
перерахування бюджетних коштiв для вiдшкодування частини сплачених
ВiДСОткiв за КРЕДИТАМИ таких суб'сктiв господарювання на ТРДНЗИТНИй
рдхунок БАнкд-гtдртнЕрд, що вказаний в договорi мiж Бднком-

пАртнЕроМ

та виконавчиМ KoMiTeToM ЖитомирськоТ MicbKoT Ради.
4.13.1. Перерахування бюдя<етних коштiв для вiдшкодування частини
сплачениХ суб'сктами господарюванI{я вiдсоткiв за крЕдиТдмИ на
трАнзИтниЙ рАхунОк БАнКу-пАрНЕрУ проводиться у межах видаткiв,
передбачених У бюдх<етi Житомирськот мiськоi територiалъноi громади
у

вiдповiдному Роцi на реалiзацiю заходiв мiськоi l{iлъовоi програми, в якiй
передбаче,чi вiдповiднi вилатки на надання ФIНАнсовоi пIдтримки.
4.|4. АдмrнIстрАтоР упродовх( 10 робочих днiв з дати прийняття
виконавЧим KoMiTeToM ЖитомиРськоТ MicbKoT РаДИ рiшеннЯ про затвердження

РЕССТРУ УЧАСНИкIВ ПРоГРАМИ ФIНАНСоВоi ПIДТРИМКи,

ll

але в булu-

Проловження Щодатку l

якому разi не пiзнiше дати перерахування коштiв

на

трАнзитlrми

РАХУНОК, надае БАНКУ-ПАРТНЕРУ копiю такого рiшення.
4.15. БАНК-ЛАРТНЕР на пiдставi рiшення виконавчого KoMiTeTy
ЖитомирськоТ мiськоi ради про затвердження РЕССТРУ УЧАСНИКIВ
ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОi ПtДТРИМКИ зобов'язаний перерахувати кошти з
ТРАНЗИТНоГо РАХУНкУ на ПоТоЧНI РАХУНКИ УЧАСНИкIВ
ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОi ПtДТГИМКИ впродовж 5 банкiвських днiв з дати
отримання таких коштiв на Т'РАНЗИТНИЙ РАХУНОК, але в будь-якому разi

не ранiше дати здiйснення фактичноТ оплати вiдсоткiв за вiдповiдний перiод за
користування КРЕДИТАМИ такими суб' ектами господарювання.
4.|6. БдНк-ПАРТНЕР надае упродовж 5 банкiвських днiв ГоЛоВНоМУ
РОЗПОРЯДНИКУ БЮД}КЕТНИХ КОШТiВ вiдгlовiднi засвiдченi належним
lIином витяги з елект,ронних платiжнtах докуiчIентiв чи iншi пiдтверджувальнi
тако}к несе
ДокуменТи про здiЙснення вищевказаних перерахувань,

а

вiдповiдальнiсть за ix достовiрнiсть.
4,|'l. Надання суб'екту господарювання ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКИ
призупинясться у разi порушення таким суб'ектом господарювання бiльше нiж
на 15 календарних днiв зобов'язання за кредитним договором щодо
свосчасного повернення кредиту (частини крелиту) таlабо щодо свосчасноТ
сплати суб'ектоп,t господарювання нарахованих процентiв за кредитом. БАНК-

ПАР'ГНЕР зобов'язаний письмово повiдомити АДМIНIСТРАТОРА
настання

T,aKI,Ix

про

обставин на другий операцiйний день пiсля Тх настання.

4.18. Письмове повiдомлення БАНКА-ПАРТНЕРА про

настання
обставttil, що визначенi в пунктi 4.17. с пiдставою для виключення вiдповiдного
суб'скта господарюва}{ня з ресстру УЧАСНИКIВ IlРОГРАМИ ФIНАНСОВОi

пIдтримки.

4,I9. Рiшrення про виклюtIення УЧАСНИКА ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОi
ilIДТРИМКИ з РЕССТРУ УЧАСНИКIВ ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОi

ПIЛТРИМКИ ПОЗИЧАЛЪНИКIВ готуе АДМIНIСТРАТОР, погоджус

з

ДIlПАРТАМЕНТОМ ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ та подас його на розгляд
виконавчого KoMiTeTy ЖитомирськоТ MicbKoi ради, не пiзнiше 10 робочих днiв з
дня отриN,Iання письмового повiдоN,Iлення вiд БАНКУ-ПАРТНЕРА про настання
обставин, що визначенi пуrlктопц 4,l7. цього ПОJIОЖЕННfI, або з дня, коли
було встановлено (laKT надання УЧАСНИКОМ ПРОГРАМИ ФtНАНСОВОi
ПIДТРИМКИ недостовiрноТ iн(lорrчrацii, порушення ниN,I зобов'язань, що
визначенi цим ПОЛОХ(ЕННЯМ, критерiТв та умов визначення УЧАСНИКА
ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОI ПIДТРИМКИ упродовж перiоду, в якому
надаеться ФIНАНСОВА ПIДТРИМКА.
4,20. У разi реорганiзацiТ, лiквiдацiТ або порушення щодо УЧАСНИКА
ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКИ провадження у crrpaBi про

банкрутсъво, БАНК-ПАРТНЕР зобов'язаний повiдомити про це
АДМIНrСТРАТоРА упродовж 5 банкiвських днiв з дня отримання такоi

iнформаuii. Такrай УЧАСНИК ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОi ПIДТРИМкИ
виключасться рiшенням виконавчого KoMiTeTy Житомирськоi MicbKoi ради з

рЕестру позичАльникtв.

|2

Продовх<ення

4.2|. Пiсля виключення

з РЕеСТРУ УЧАСНИКIВ

!олатку

1

ПРоГРАМИ

ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКИ суб'скт господарIовання самостiйно погашае yci
фiнансовi зобов'язання за КРЕЩИТОМ.

4,22. Надання ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКИ може бути вiдновлено
рiшенням виконавчого KoMiTeTy }КитомирськоТ MicbKoi ради, шляхом
повторного включення такого суб'скта господарювання в РЕССТР
УЧАСНИКIВ ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОТ ПIДТРИМКИ, але виключно пiсля
погашення таким суб'сктом пiдприсмництва заборгованостi за кредитним

договором або здiйснення уповноваженим банком та суб'ектом пiдприемництва
реструктуризацii простроченоТ ним заборгованостi за кредитним договором.
Тобт,о лише у випадку, коли припинення надання ФIНАНСОВОТ ПIДТРИМКИ
було наслiдком настання обставин, що визначенi
пунктi 4.|7. цього

в

положЕння.

4.2З. З метою перевiрки дотримання критерiiв прийнятностi

УЧАСНИКА

ПРОГРАМИ ФIНАНСОВОi ПIДТРИМКИ пiсля включення суб'скта
гOсподарювання в рЕсстр учАсникIв прогрАми ФIнАнсовоi
ПlДТРИМКИ i упродовж всього TepMiHy отримання ФIНАНСОВОi

tI]ДТРИМКИ такий суб'ект господарювання зсlбов'язаний упродовж

25

днiв мiсяця, наступного за звiтним кварталом надати на адресу
АДI\{IНIСТРАТОРА документи, що визначенi пунктами 4.З.З.-4.3.7. цього
I(аJIеI;дарних

llоложЕння.

lз

Проловження [одатку

додАток

Itод згiдно з НацiональнIлiчt
класllф iKaTopoN{ YIcprrTH ll
fiK 009:2010

FI аз в

ll

Bl Iд)/

е

к

о tI о п,l

i.l

ll

оТ лiя.пt,

I

lо

cTi

з2.|2-Bцpoбниuтвoювeлipниxiпoдiбнихвиpoбiв

З2.1З
з2.20

Вт.rробниuтво бiжутерii та подiбних виробiв
Виробничтво j\,Iузичних iHcTpyMeHTiB

58.1

Видання книг

1

58.1 з

58.14

_

Видатлня газет

59.12

Видання lкурналiв i перiодичнщц видань
Iншi види видавничоi дiяльностi
Видання комп'ютерних iгор
Видання iншого програмного забезпечення
виробниuтво kiHo- та вiдеофiльп,liв, телевiзiйних програNt
Компонуван1,1я ttiно- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних

59.1 з

Розповсtодхtення KiHo- та вiлео(liльмiв, телевiзiйних

58.19
58.21

58,29
59.1

1

програi\.l

59.14

59.20
60.10
62.0l

Видання звукозаписiв
liяльнiсть у c(lepi радiомовлеrrня

72.20
7з.11

реклаiчtнi агентства

7з.|2

Посереднl,tцтво в розмtiщеннi реклами в засобах масовоI

4.10
74.20
74.з0
8 5.52

Спецiалiзована дiяльнiсть iз дизайну
iяльнiсть l, cdlepi dloT
Надання послуг з перекладу
OcBiTa у ccllepi к}/льтури
Теаr,ральнil та концертна дiяльнiсть
/{iяльнiсть щодо пiдтримання театральних i концертних
заходiв
1ндивiдуальна мистецька дiяльнiсть
Функrtiювання театральних i кон
их залlв
Функпiювання бiблiотек i apxiBiB

'/0.2|
71.1

l

7

90.01
90.02
90,03

-

,Щgtrlонстрацiя кiноdliльмiв

Комп' toTepHe програмування
Консультування з питань iн(lорматизацii
!iяльнiсть iнdlорIчrацiйних агентств
Дiяльнiсть у сrЬерi зв'язкiв iз грgмадськiстю
liяльнiсть у c(lepi архiтектури
.Щослiлlкення i експериIчIентаJIьI-Ii розробки у сферi

62.02
бз.91

_

програNI

90.04

91.0l_
91 .02

_Фшrдцilовання

14

lчtузеiв

1

л

Продоr*ення ffодатку

додАтоIt
пЕрЕлIк

дiяльностi, для яких не може надаватись фiнансова
пiдтримка

I

Itод згiltlIо з
IattioHa.llbHllitl

lt.,l itc

1,Icb

Назва l}llд), eI(otIorti.lrIoT дiяльrlостi

ilcaT0I) oi\l

YKll:rTlllt ДIt 009:2010

05
06
07
08

09
1
1

1,01

1.02

1.0з
l 1.04

1

1

1.05

.цоlliсть i Dо
еllIIя t(il
кам'яного
та бурого вугi.lтля
!обування
обування cttpoT
чання N,Iеталевих l]уд
вання lHшI.Ix ко
их копалин i
лення кар'сlэiв
надання допошliжI-t14х послуг у c(lepi лобувноi промисловостi та
истрtляцiя, реltтиф i кацiя та зм iшl,gдllня спи
их напоiв
Виробни
tsин
Ви
ицтво с
та lнших пло
-ягiдних вин
Виробниuтво iнших недистильованих напоiЪ iз збродlкуваних
13

1,1робнtл

цтво

lI

LlBa

I2

l9

ВироOцицтво тютк)I.toBttx виробiв
Виробництво коксу та продуктiв нафтоперероблення

20

виробництво xiMi.lHиx речовин i хiплiчнот продукцii'

21

Виробництво ocнoBнllx фарплачевт}Iчних продуктiв i
армацевтI4tIlILIх п

Металургiйне виробництво
Поста.lаltня елекl,роенергiТ, газ)/, пару та кондIлцiл-tованого
поI}lтрrI

46.з

47.2

постачання електроенергiт, газу, пари та кондицiйованого
повiтря
огlтова торгiвля продуктамрI харчування, напоями

тютIоFIовиiчtl.t в1.1робам и

Розлрiбна торгiвля прод)/ктами харчування, напояN,lи та

l,[от}оновI,IN.Iи ви

47,з
47.,78

к
64

\65

66
бб
-

Роздlliбна
ВЛЯ IIалЬнl.ii\{
розлрiбна торгiв.пя iншими невживаниiчIи товарами

спецiа:riзоваIt I{x NIагазинах
<Iriн:tllcoBll та cTpirxtlBir дiя.пьrliсть
Надання фiнансовлIх послуг, Kpimr страхування,u п."сiй"о,ю
забезпечення
страхуванI{я. 1-Iерестрахуваrrня та недержавне пенсiйне
забезпе.lення, tcpiM обов' язково го со цiального
хування
flопомiжна
дiяльнiс.гь l'v сферах tЬiнансових послуг i cTpaxyBaHrДопомiжна Дiяльнiс'гь
Ездlц_
хоN{иtчt п,tайном

l5

1
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Виконавчий KoMiTeT ЖитомLIрськоi MicbKoT Ради ЖитомирськоТ областi в
особi мiського голови Сухомлина Сергiя Iвановича, (надалi - кВИКОНАВЧИЙ

KOMITET>), якиЙ дiс

Ё
}

*

t,
1
Ё

э

пiдставi ЗаконУ УкраТни

вiд
ТРавня |997 року М280/97-ВР <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi> (зi
зirцiнами та доповненнями), з однiсТ сторони
та
особi
, з iншоi сторони (надалi - (СТОРОНИ>>)
уклали цей Щоговiр про спiвробiтниLIтво (надалi - (ДОГОВIР>) про таке:

2l

1.

ýk

ý]

на

првдмвт договору

е встановлення основних умов та
процесi вiдшкодування ВИкоНдВЧИМ

1.1. ПРеДметом цього ДОГОВОРУ

принципiв спiвпрацi CTOPIH у
KOMITETOM частини вiдсоткiв за кредитами, отримаЕIими суб'сктами
господаРюваннЯ у БАНКУ на цiлi, визначенi Положенням про вiдшкодування
суб'ектам господарювання вiдсоткiв за короткостроковими та
середньостроковими кредитами, що залученi у банкiвських установах (надалi
-

(ПоЛоЖЕння>)' що затверджене рiшенням

М_

ceciT Житомирськоi MicbKoT Ради
та цI4м
у порядку, визначеноI\,Iу ПОЛОЖЕННЯМ

вiд

договором.

|.2. ВИКоНдВЧИЙ KOMITET вiдшкодовуе частину вiдсоткiв
кредитаI\,Iи, отриманими суб'сктами господарювання (надалi

за

(ПоЗИЧАльник>) на поповнення обiгових коштiв, заходи з

придбання
обладнання,
iнших основних засобiв виробничого призначення в
устаткування,
межах коштiв, передбачених у бюджетi Житомирськот мiськоi територiальноi
ГРОМаДИ На вiдповiдниЙ piK, вiдповiдно до помiсячного плану асигнувань.
1.3. Кредитування ПоЗИЧАЛЬНИКIВ здiйснюе БАНК вiдповiдно до
внутрiшнiх нормативних документiв та процедур БАНКУ.
1,4. Дiя цього Договору поширюеться виключно на кредити, що
надаються БАНКОМ у наuiональнiй валютi.

\

основнI:}АвдАння сторш
2.\. Для досягнення цiлей за цим Договором Сторони
2.

зобов'язуються:
2.|.|. Спрямовувати зусилля на виконання умов ПоЛох{ЕнFUI.

lб

Продовlкення Щодатку

1

2.|.2. Проводити заходи щодо пошуку позичАльникIВ, якi бажають
отриматИ кредиТ у БАНКУ та отримати право на вiдшкодування частини
сПЛачених вiдсоткiв за такими кредитами вiдповiдно до умов ПОЛОЖВННrI.
2,I.з. обмiнюватися наявною в iхньому розпорядженнi iнформачiсю, яка
стосусться предмету цього договору, проводити спiльнi консультацii i
ПеРеГОВори, встановлюватI,I науково-технiчнi та комерцiйно-фiнансовi зв'язки з
третiп,tи особами й iнформувати один одного про результати подiбних
KoHTaKTiB.

ОБОВ,ЯЗКИ I ПРАВА ВИКОНАВЧОГО KOMITBTY
3. 1. ВИКОНАВЧИЙ KOMITET зобов'язусться:
З.1.1, Прийняти, розглянути у встановленi ПОЛОЖЕННJIМ термiни
СфОРМОВаНi БАНКОМ РЕеСТРИ ПОЗИЧАЛЬНИКIВ, якi отримали кредит на
3.

цiлi, передбаченi у ПОЛОЖЕНШ.

.2. органiзувати засiдання коНКУРСНоi KOMICil, створеноi в
порядку, визначеному ПОЛОЖЕННJIМ та затвердити РЕеСТР
з .|

ПОЗИЧАЛЬНИКIВ за умови, якщо вони вiдповiдають критерiям, визначеним у

полох{ЕннI.

3.1.3. Вiдшкодовувати частинУ сплачениХ вiдсоткiв за кредитами на
rriдставi укладених кредитних договорiв, вiдповiдно до затвердженого

РЕеСТРУ ПоЗИLIдЛъНИКIВ у порядку та строки, що

визначенi

ПОЛОЖЕННЯМ.
з.|.4. Щомiсячно перераховувати суму дJIя вiдшкодування частини

сплачених вiдсоткiв за кредитами на пiдставi вiдповiдних рiшень виконавчого
KoMiTeTy Я(итомирськоi MicbKoT ради
на транзитний рахунок
jф
, який вiдкритий у БАНКУ.

3.1.5. Повiдомляти

БАнк про Bci змiни, Iцо можуть

вплинути на
виконання СТоРОнАмИ умов цього договОРУ не пiзнiше нiж за 3
робочi
днi до набрання ними чинностi, якщо цi змiни належать до компетенцiТ
виконАвчогО KOMITETY та коли TaKi змiни не нЕUIежать до сфери прямоi
вiдповiдальностi виконАвчогО KOMITETY упродовж З робочих днiв Ъ дr,
коли стало вiдомо про TaKi змiни. ЩорокУ доводитЬ обсяг видаткiв на
фiнансову пiдтримку, а також у разi внесення змiн (перерозподiлу) бюджетних
призначень мiж банками-партнерами.
3.1.6. Не розголошувати вiдомостi, якi становлять банкiвську та
комерuiйну таемницю БАнку, а такох( вiдомостi, якi стаJIи вiдомi
виконАчомУ KOMITETY У зв'язкУ з виконанняМ обов'язкiв за цим

договором.

З.1.7 , Виконувати

iншi зобов'язання за цим ДОГОВОРОМ.

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET мас право:
3,2.L. Вносити на розгляд БАнкУ прогrозицii щодо вдосконаленrIя
правовiдносин за цим договором, а також схеми кредитування
ПОЗИЧАЛЬНИКIВ.
з.2.2. Здiйснювати контролъ за дотримання БАнкоМ умов цього
договору.
3.2,

l1

Проловження !олатку l

з.2,3. Здiйснювати заходи з перевiрки пакетiв документiв
позичАлъникIВ та контроль за цiльовим використанням кредитiв,

отриманих згiдно-з_ПоЛоЖЕННЯМ, вiдповiдно до умов цього ДоГоВоРУ за
умовИ попередНього пиСьмовогО повiдоп,tЛеннЯ про це банкУ за 10 робочих днiв.
з.2,4. Приймати рiшення про вiдмову позичАльникУ щодо включення
до РЕеСтрУ позичАльникIВ, за умови, ЯКщо BiH не вiдповiдас критерiям,
визначеним ПоЛоЖЕННЯМ.

з,2.5. Приймати рiшення про припинення вiдшкодування частини
сплачених вiдсоткiв за кредитами з пiдстав та у порядку, визначеному

ПОЛОЖЕННЯМ.

4. оБов,язки I
зобов'язусться:

БАНК
4.1.1. Надавати кредити

4. 1.

полоЖЕннI, у порядку,

прАвА БАнку

позичАльникАМ на цiлi,

передбаченi у
передбаченому внутрiшнiми нормативними

документами та процедурапци БАНКУ.
4.1.2. ВизначатрI суму коштiв, яка необхiдна для вiдшкодування частини
сплачених вiдсоткiв за укладениIvI кредитним договором за кожним
позичАлъникОМ окремо, виходячи з умов, передбачених у пунктi 1.З. цього
ДоГоВоРУ та вiдобразити у PECCTPI ПоЗИЧАЛЬнИкIВ.
4.1.3. У порядку та строки, що визначенi полоЖЕнняМ формувати
рЕестР позичАльникIв, якi оформилИ кредиТ У БАнкУ на цiлi, що
передбаченi ПОЛОЖЕННЯМ.
4.1.4. Не пiзнiше 5-го.lисла наступFrого за звiтним мiсяцем подас на
адресу комуна-цьноТ установи <<Агенцiя розвитку MicTa> ЖитомирськоТ MicbKoT
Ради рЕестР позичАльникIв, якi оформили кредит та виявили HaMip
отриIчIати фiнансову пiдтримку згiдно з ПоложЕннЯМ. Разом з РЕестром
ПОЗИЧАЛЬНИКIВ в розрiзi кожного з ПОЗИЧАЛЬНИКIВ БАНК подае повний
пакет документiв, що визначений пунктом 4.7. ПОЛОЖЕННЯ.

.5,

Перераховувати cкepoBaнi виконАвчиМ KQMITETQM на
рахунок БАнкУ кошти, tlризна.tенi для вiдшкодування частини сплачених
вiдсоткiв за кредитами на поточнi рахунки ПоЗИЧАльниКIВ, вiдповiдно до
умов цього договору та iнших договорiв, укладених у межах цього
договору, для погашення вiдсоткiв позичАльникАМ у гIорядку та
строки, що визначенi ПОЛОЖЕННЯМ.
4.|.6. у разi повного дострокового погашення кредиту до часу
надходження коштiв, призначених на вiдшкодування частини сплачених
вiдсоткiв за кредитом, повiдомляти виконАвчиЙ KOMITET про повне
дострокове погашення кредиту на наступний робочий день пiсля його
4.

1

погашення.

4.1.{. Здiйснювати заходи

з

ПОЗИЧАЛЬНИКАМ, якi отримали кредит
положЕнш.

популяризацii ПОЛОЖЕННЯ
у БАFIКУ на цiлi, гlередбаченi у

4.1.8. Виконувати iншi зобов'язання за цим

1в

ДОГОВОРОМ,

Продов"tення [одатку

1

У

кредитниХ договорах, якi укладатимуться з
позичАльникАмИ у графi <I_{iль кредитування)) зазначати (у межах
4.1.9.

положЕння)

з.цодальшрlм перелiкоtчt заходiв, на якi надасться кредит.
4.2. БАНК мас право:
4.2.I. Вiдмовити ПоЗИЧАЛЬНИКУ у наданнi кредиту
у разi:
4.2.1.1. Невiдповiдностi позиЧАльникА вимогам Банку та
умовам

положЕння.

4.2.1.2. Прийняття кредитним коьцiтетом
вttдачi кредиту.

БАНКУ рiшення про вiдмову у

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЪ CTOPIH
невиконання чи неналежного виконання зобов'язань,
передбачених цим договором, винна сторонА вiдшкодовус iншiй

5,1,

У разi

5.

CTOPOHI Bci завданi у зв'язку з цим збитки у порядку та строки,
що визначенi

законодавством УкраТни.
5.2. БАНК несе персональну вiдповiдальнiсть за невключення суб'сктiв
господарювання, що отрималI4 кредит, вiдповiдають критерiям ПОЛОЖЕННrI
та подали вiдповiдний пакет документiв до БАнку для отримання
фiнансовоi
пiдтримки, у зведений РЕеСТР ПоЗИЧдлЬНИкIВ,
5,3, виКонАвчИй KOMITET не несе вiдповiдальностi за несвосчасне
перерахування БАнкоМ коштiв для вiдшкодування частини сплачених
вiдсоткiв за кредитами позичАлъникIВ з бюджету ЖитомирськоТ
MicbKoT
територiаlrьноТ громади.

5.4. Бднк не FIece вiдповiдальностi за вiдмову викондвчого
KOMITBTУ здiйснювати вiдшкодування частини сплачених вiдсоткiв за
кредитами згiдно зi сформованими БАнком зведеними рЕестрАми

ПОЗИЧАЛЬНИКIВ.

б.

Форс_мАжорнI оБстАвини

6,1, сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання
бульякого з поло)кень цього договОРУ, якщо це стало наслiдком причин,
KoTpi

с

ПОЗа СфеРОЮ КОНТРОЛЮ НеВИконуючоТ

СТОРОНИ. TaKi причини це: стихiйне
лихо, екстремальнi погоднi умови, перебоТ електроенергii; та телекомунiкацiй,
збiй комп'ютерних систем, пожежi, страйки, вiйсiковi дiт, громадське
безладдя
тощо, алпе не обмежуються нLIми.
7. строк дri
7,1. I-{ей договIР набувае чинностi з дня його пiдписання
СТорондми
i ДiС ДО ПОВНОГо виконання СТОРОI-IАМИ зобов'язань за
цим договором.
7,2, ЦеЙ ДОГОВIР МОХ(е бути розiрваний лише за згодою CTopIH.
стороНА, що бажас розiрвати договIР подае заяву не
ранiше нiж за З0 днiв
до пропонованого дня прлrпинення дiт Договору.

договору

.З. Пiсля закiнчення дiТ ДоГоВоРУ ВИкоНАВЧИЙ KOMITET
припиняс буль-якi виплати, що призначенi для вiдшкодування
частини
7
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додАток

1

г

Житомирському MicbKoMy головi

згодА

суб'екта персональних даних на збiр та обробку його персональних
даних
я,_
(прiзвище, iм'я, по батьковi)
народився ((
19_ року, документ, що посвiдчус особу
(серiя
Ng
), виданий

вiдповiдно до Закону УкраТни uПро .u*"Б
<Закон>) даю комунальнiй ycTaHoBi <Агенцiя

MicbKoT ради MicbKoT ради згоду на:

-

обробку (збирання, ресстрацiею, накопичення,

зберiгання,
поширення,
знеособ"цення, знищення) мотх персональних даних з первинних
джерел, в ,гоN,Iу числi: вiдомостi про ocBiTy, професiю,

адаптування,

змiну, поновлення, використання,

спецiальнiсть та квалiсЬiкацiю, трудову дiяльнiсть,
"uупо""Й
ступiнь, вчене зваIlня, паспортнi данi, данi про заресстроване
або

-

-

фактичне мiсце проживання, бiографiчнi данi, номери телефонiв;
використання персональних даних, що передбачае дiт во.подiльця
персональних даних щодо iх обробки, в тому числi використання
персональних даних вiдповiдно до iх професiйних чи службових
або трулових обов'язкiв, дiТ щодо Тх захисту, а також
дiI щодо
надання часткового або повного права на обробку персональних
даних iншипц суб'ектам вiдносин, пов'язаних iз персонацьниIчIи
даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачае дii володiльця
персональних даних щодо передачi вiдомостей про
фiзичну особу
(стаття 14 Закону);
достуП до персонаЛьних даних TpeTix осiб' що визначас дiт

володiльця персональних даних У разi отримання запиту вiд
третьот особи щодо доступу до персональних даних,
доступ
суб'екта персональних даних до вiдомостей про себе
iб
1стаття

Закону).

зобов'язуюся в разi змiни lrаоiх персоFIальних даних Подати найкоротший
у
строк уточнену достовiрну iнфорпlацirо та оригiналлt вiдповiдних
документiв

для оновлЬння Mroix персональних данI4х.
))
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Е

Ё

додАток
Хtито мирському

м

д

icbKoMy головi

зАявкА

на участь У вiдборi учасникiв на вiдшкодування за
рахунок коштiв бюдiкету

Житомирськоi MicbKoT територiальноi гроil,Iади сплачених вiдсоткiв за короткостроковими
та середньостроковим1,1 кредLIтаiчII,I, lцо залученi
у банкiвських установах
Прошу лопустити

(повна назва суб'екта пiдпрlлсlчlництва або IlIБ
фiзичноТ особи-пiдприсмця)

до участl у вiдборi

учасникiв на вiдшкодування за рахунок коштiв бюджету
житоь,tирськоi it,ticbkoT територiальноi гроN,tади сплачених вiдсоткiв за короткостроковими
та середньостроковиIvIи Кредитами, що залученi банкiвських
у
установах.
Вiдоплостi про суб'екта пiдпрttсi\,Iництва:
Керiвник (назва посадрт. П,r.Б.)
IОрилична адреса:

Фактична адреса:
Мiсцезнаходження вttробничих потуiкностей:

Т'елефон:

t|;aKc:

E-nrail:

Вид дiяльностi (основний)
Кол

С!РПОУ (iденти(liкацiiiний

номер):

Банкiвськi реквiзити:
З випtогами Полоiкення про вiдшкодування суб'ектаN,I ГосПодарювання сплачених вiдсоткiв
середньостроковиN.Iи кредитами, Що залучеrri у банкiвських
установах. затвердженого рiшенняil{ Житол,ltлрСькоТ MicbKoi рали вiд к_>
N9_,
ознайомлений (на) ,га зобов'яз)/lось i'x виконl,вдlц.

за коротКостроковимLl та

Керiвник

--.------1-

(посада, пiдпис, iнiцiали та прiзвище, печатка,
у разi наявностi)

ресстрацiйнIайr Jф

вiд к
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ПОГОДЖЕНО
БАнк

рвсстр

J\!

позиtlальнl,tкiв, якi отриi\,tал14 кредит у

та lllають право 1.1a отр1.1N,lання cPiHaHcoBoT пiдтри,r,lки
згiдно Полохtення пllо вiдшкоД)/вання (j),б,сктамt господарIовання сплачених вiдсоткiв за
Kol)OTI(ocTpoKo

l

ЩО Зttл5ltlgцi у
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та
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iдата
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ц)'ваIl
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Ф
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(пtlсада, пlliзвище та iнiчiали)

2з

(п

iлпис)

Щодаток 2
до рiшення MicbKoi ради

вiд

Jф

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комiсiю
1.

зАгАльнI положЕння
i.1. I]e полоЖЕннЯ визначас

процедуру утворення та повноваженнlI
KoHKYPcHoi KoMicii з перевiрки суб'ектiв мiкропiдприемництва та малого
пiдприемництва на вiдповiднiсть критерiям, Що визначенi Положенням про

а

о

вiдшкодування суб'ектам господарювання сплачених вiдсоткiв Ъu
короткостроковими та середньостроковими кредитами, що залученi
у
банкiвських установах (надалi (ПоЛоЖЕнI-ш про ФIнАнСовУ
ПIДТРИМКУ)).

1.2. Метою цього полоЖЕннЯ

с забезпечення KoHKypeHTHocTi,
справедливостi, неупередженостi, послiдовностi та високого професiйного
рiвня пiдготовки i проведення вiдбору суб'ектiв мiкропiдприемництва та
IvIалого пiдприеплництва для надання фiнансовоi пiдтримки згiдно
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФIНАНСОВУ ПIДТРИМКУ.
1.3. Конкурсна комiсiя - це тимчасоВо дiючий колегiальний оргаН, Що
створюеться розпорядженням мiського голови з метою проведення вiдбору
суб'сктiв мiкропiдприсмництва та м€шого пiдприемницiва для надання
фiнансовоi пiдтримки згiдно ПоЛожЕннlI про ФIнАнсову пIдтримку.
1.4. основними принципами дiяльностi KoMicii е:
- додержаннячинногозаконодавства;
- колегiальнiсть прийняттярiшень;
- повнОта розглЯду, подаНих суб'сктами господарювання, документiв
вiдповiдно до ПоЛоЖЕНFUI ПРо ФIНАНСоВУ ПIДТРИМКУ;
- обгрунтованiстьприйнятихрiшень;
- piBHicTb ycix суб'сктiв господарювання перед комiсiею;
- незалежнiсть членiв koMiciТ (недопущення втручання в дiяльнiсть
KoMicii будь-яких органiв державноi влади та органiв мiсцевого
самоврядування, а також суб'ектiв господарювання);
- професiйнiсть членiв KoMicii.
1 .5. Комунальна
установа <Агенцiя розвитку MicTa> ЖитомирськоТ
мiськоi Ради зобов'язана забезпечити комiсiю необхiдними документами та
рекомендацiями для проведення вiдповiдного засiдання, канцелярським
приладдям тощо,
\

2.

СКЛАД ТА ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ
2.I. КомiсiЯ створюеться розпорядженням мiського голови. Проскт

розпорядження готуеться комунальною установою кАгенцiя розвитку MicTa>
ЖитомирськоТ MicbKoi ради.
25
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2,2. ДО складУ KoMicii входять: перший заступник мiського голови з
питань дiяльностi виконавчих органiв
Ради згiдно з розподiлом обов'язкiв, по
одномУ предстаВникУ департаМентУ економiчного
розвиткУ MicbKoT ради,
департаменту бюджету та фiнансiв Micbkoi ради, контрольно-аналiтичного
вiддiлу MicbKoT ради та комунальноi установи <Агенцiя
розвитку MicTa>
Житомирськоi MicbKoi ради, депутати мiськоi
(за
згодою), предЪтавники
Ради

професiйних об'еднань пiдприсмцiв (за згодою).

' Для пiдготовки проекту розпорядження мiського голови про
створення KoMicii комунальна установа <Агенцiя
розвитку мiстъ>
2,з

MicbKoi РаДи направляе на адресу вiдповЙних виконавчих
органiв запити щодо надання кандидатур до .nnuly koMicii.
2.4, Щелегування представникiв до складу комiсiй е обов'язковим
для
виконавчих органiв мiськоi ради.
У п'ятиденний строк з дня одержання запиту виконавчi органи MicbKoT
ради направляють на адресу комунальноi установи кАгенцiя
MicTa>
Хtитомирськоi MicbKoT Ради вiдомостi про кандидатури осiб розвитку
складу
KoMicii
до
ЖИТОМИРСЬКОТ

I

(прiзвище,

iм'я та по батьковi, посаду, яку BiH (Й.u) займае,

контактний
телефон).
2,5, Головою Koмicii призначаеться перший заступник мiського
голови з
ПИТаНЬ ДiЯЛЬНОСТi ВИКОНаВЧИХ органiв
з
ради.iiд"о розподiлом обов,язкiв.
2,6, Секретарем koMicii призначаеться представник комунальнот
установи
<Агенцiя розвитку MicTa> Житомирськоi MicbKoi
Ради.
3.

порядок роБоти KOMICIi

3,1, Комiсiя розпочинае роботу з моменту пiдписання
розпорядження про
ll створення.

r

з.2, Yci змiни щодо складу KoMicii вносяться вiдповiдними

розгIорядх(еннями мiського голови.
З.3. Керус дiяльнiстю KoMicii i органiзовуе iT
роботу голова KoMiciT.
3.4. Голова KoMiciT в межах покладених повноважень:
- скликас засiдання KoMicii;
- головуе на засiданнях KoMiciТ;
- дас доручення, обов'язковi для членiв KoMiciT;

-

-

дае доручення iншим працiвникам виконавчих органiв
ради, якi
залученi до роботи koMiciT, або залучення яких е необхiдним
для
належноТ роботи KoMicii;

органiзовуе пiдготовку матерiалiв для подання на

KoMiciT.

розгляд
3.5. Секретар KoMicii за дорученням голови KoMicii
зобов'язаний
.

Bcix ЧЛеНiВ KoMicii про запланованi засiдання за три
робочi днi до
ПРОЪеДеННЯ. ПОВiДОМлення надсилаються поштою, i.п.qо"ограмою,

ПОВiДОМИТИ

ДаТИ

iХ

факсом або електронною поштою.
3,6, Секретар KoMiciT забезпечус виконання доручень голови KoMiciT

несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку матерiалiв дп"роr.п"ду комiсiсю

правильнiсть ведення протоколiв засiдань koMicii.
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з,7, Члени KoMicii зобов'язанi брати участь у дiяльностi KoMicii
виконувати розпорядження i доручення голови KoMicii. -У
разi вiдсутносri nu
ЗаСiДаННi ЧЛеНИ KoMicii

iншого представника на участь в
засiданнi вiдповiдноi KoMicii.
З.8. Засiдання KoMicii е правомочним за
умови участi в ньому не менш як
лla
/,l 5 усl.х членlв KoMtcti.
3.9. Члени KoMicii мають piBHe право голосу при прийняттi
рiшень.
3. l0. Засiдання KoMicii е закритими.
ПОВИННi УПовноважити

3.1i. Рiшення koMiciT про визначення перелiку
учасникiв процедури
вiдшкодування.(визначення суб'ектiв господарювання
для надання фiнансовоТ
пiдтримки згiдно положЕннlI про ФIнАнсову пIдтримку)
приймасться не менш як 2l3 присутнiх на засiданнi членiв KoMicii.
З решти

l

fл

питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх
членiв
KoMicii. У разi piBHoi кiлькостi голосiв, голос голови KoMicii.
"rрi-ъльним.
з,|2, Yci рiшення KoMicii приймаються шляхом поiйенного
усного
голосуваннЯ (тiлькИ ((зD) абО <проти>),
резулЬтатИ якогО заносяться до
вiдповiдного протоколу.
3,13, Рiшення KoMiciT оформлюеться протоколом,
що пiдписуеться
головою та секретарем koMicii. Копiя пiдписаного протоколу
надсиласться
секретарем KoMicii BciM членам KoMiciT
10
упродовж
робочих днiв пiсля
пiдписання такого протоколу в порядку, що визначений
цим ПоЛоЖЕННЯМ.
3,14, У разi якщО засiданнЯ конкурсноi KoMicii не вiдбулося
з причини
вiдсутностi кворуму засiдання конкурсноТ KoMiciT переноситься
на iнший день,
визначений головою KoMiciT.
3, 1 5, Щiяльнiсть KoMicii припиняеться
розпорядженням мiського голови.
3,16, За необхiдностi до роботи KoMiiiT можуть залучатися
спецiалiсти з
iнших виконавчих органiв, нiж Ti що визначенi пунктом 2.2.
ц"о.о Положення,
для надання консультацiй з питань, що виникли в ходi
роботи KoMiciT тощо.
4.

зАвдАння тА ФункцIi KoMIcIi

4,1, основним завданням KoMicii е визначення переrriку суб'сктiв
господарювання, якИI\,I може бути надана
пiдтримка- згiдно
положЕннlI про ФIнАнсову пIдтримку. фiнансова
4.2. Основними функцiями KoMiciT с:

4,2,|, Розгляд та перевiрка за формою та змiстом
документiв, поданих
суб'сктами господарювання та фiнанЪовими
установаIчIи, на вiдповiднiсть
вимогам, що визначенi в

ПоЛоЖЕННI ПРо ФIНАНСоВУ ПIДТРИМкУ.
4,|,2, Складання протоколiв та рекомендацiй щодо надання
фiнансовоТ
пiдтримки суб'сктам господарювання згiдно полоЖЕнI-ш про
ФIнднсову

пIдтримкУ.
5.

прАвА KoHKyPCHoi KoMICfi
5.

1

.

Конкурсна комiсiя мас право]
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