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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про організацію роботи, пов'язаної з частковим 
Ві~кодуванням з міського бюджету відсоткових ставок 
з~ кредитами, залученими суб'єктами малого та середньог;l 

. ПІд~риємництва для реалізації інвестиційних проектів 
ВІДПОВІДНО дО Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва», доручення Кабінету Міністрів України від 27.03.2006 Н!! 
3524/5/1-06 , листа Мінекономіки від 15.03.06 Н!! 79-20/1478-10 щодо 
спрямування коштів місцевих бюджетів на відшкодування відсоткових 
ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього 

підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, наказу Державного 
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 
06.03.2006 Н!! 82/20 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку 
часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за 
кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для 
реалізації інвестиційних проектів», пункту 2.1 Програми розвитку малого 
підприємництва в м. Бровари на 2007-2008 роки затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 25 січня 2007 р. Н!! 206-16-05, керуючись ст.25 
Закону України "Про місцеве самоврядування в У країні" , враховуючи 
рекомендації постійної КОМІСll з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Порядок часткового відшкодування з міського бюджету 

відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього 
підприємництва для реалізації інвенс'Тиційних проектів згідно з додатком 1. 

2. Затвердити СЮІад комісії з проведення конкурсу для визначення 
суб' єктів малого та середнього бізнесу для надання їм за рахунок коштів 
міського бюджету часткового відшкодування відсоткових ставок за кредити, 
що надаються на реалізацію інвестиційних проектів згідно з додатком 2. 

3. Затвердити Положення про комі~іЮ з проведення ~OHКYPCY ~я 
визначення суб' єктів малого та cepeДHЬ~ГO БІзнесу для ~адання ІМ за рахунок 
коштів міського бюджету часткового ВІДШКОДУВання ВІДСОТКОВИХ ставок за . ---.. ... .. 
кредити що надаються на ~ . !ja-"~~,,~lнвеСТИЦІИНИХ проеКТІВ ЗГІДНО З 
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Погоджено: 

_ виконуюча обов' ЯЗ~И 
начальника упраВЛІННЯ 

· аступНИК еконОМІКИ, з . 
начальника упраВЛІННЯ 

економіки 
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- голова постійної комісії з 
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та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін А.В.Булка 
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ПОРЯДОК 

Додаток 1 до 
Рішення Броварської 

міської ради від ,1J:,~/)1(! ~~f JJ'.f)Г 

часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за 
кредитами, залучеНllМИ суб'сктами малого і сереДllЬОГО підприємництва 

для реалізації інвестиційних проектів 

.1. Цей . порядок визначає механізм використання коштів, призначених 
для фінансування програми розвитку підприємництва в МІСТІ та 
передбачених в міському бюджеті коштів на часткове відшкодування 
відсоткових ставок за кредитами залученими в банках коротко- і 
середньостроковими кредитами, що надаються суб'єктам малого та 

середньога пі~приємництва на реалізацію інвестиційних проектів (далі -
компенсація) . 

. 2. Короткостроковим уважається кредит, залучений на строк до одного . 
року, ~ сереДI:ІЬОСТРОКОВИМ - до трьох РОКІВ. 

з. Компенсація надається на конкурсній основі суб'єктам малого та 
середнього підприємництв~ які залучили кредити починаючи з 2007 року 
(далі - позичальники), за умови, що відсоткова ставка за кредитами банків не 
перевищує розміру подвійної облікової ставки Національного банку України, 
яка діяла на момент укладання кредитної угоди. 

4. Право на одержання компенсації мають позичальники, які: 
4.1.Проводять господарську діяльність не менше одного року; 
4.2.Не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а 

також заборгованості перед державним та місцевими бюджетами та внесків 
до фондів загальнообов' язковоro державного соціального страхування; 

4.З.Не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів, оптову та роздрібну торгівлю ними, організацію та 
проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого 

u • 
маина, . 

4.4.Забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок 
власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості; 

4.5.Розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких 

передбачається: 
_ впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; 
_ виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; 
_ модернізація, оновлення та придбання основних фондів для 

розширення 
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та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); 
- реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

міста; 

перевага надається передусім позичальникам, які мають середньооблікову 
чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не більше 10 осіб. 

5. Право на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок 
за залученими в банках кредитами не мають позичальники, які отримують 
фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок 
коштів проектів міжнародних фінансових організацій, визнані банкрутами 
або стосовно яких порушено справу про банкрутство, перебувають у стадії 
ліквідації, подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або 
свого фінансового стану. 

6. Для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо 
здійснення компенсації утворюється комісії з проведення конкурсу для 
визначення суб'єктів малого та середнього бізнесу для надання їм за рахунок 
коштів міського бюджету часткового відшкодування відсоткових ставок за 
кредити, що надаються на реалізацію інвестиційних проектів (надалі комісія). 

7. Комісія проводить свою роботу відповідно до затвердженого 
положення про комісію з проведення конкурсу для визначення суб' єктів 
малого та середнього бізнесу для надання їм за рахунок коштів міського 
бюджету часткового відшкодування відсоткових ставок за кредити, що 
надаються на реалізацію інвестиційних проектів. 

Відповідальним за проведення конкурсу є управління економіки 

Броварської міської ради. 
8. Шсля прийняття Комісією рішення про надання фінансової 

підтримки у формі компенсації відсоткової ставки за надані суб'єктам малого 
та середнього підприємництва кредити, на підставі витягу з протоколу, який 
надається переможцям конкурсу, головним розпорядником коштів, 
уповноваженим Броварською міською радою позичальником та банком, 
укладається фінансова угода, у якій визначається розмір та умови погашення 
відсотків за користування кредитом з урахуванням компенсації. 

9. Часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими 
кредитами здійснюється головним розпорядником коштів, уповноваженим 
Броварською міською радою в межах асигнувань передбачених в міському 
бюджеті і відповідно до фінансової угоди. Належну суму розпорядник ко·штів 
міського бюджету перераховує безпосередньо банку, який надав кредит. За 
умови сплати позичальником відсотків за користування 



кредитом у повному обсязі банк повертає відповідну суму на рахунок 
позичальника. 

10. Компенсація за кредитами надається в розмірі 1 оо відсотків 
облікової ставки Національного банку У країни, що діяла на дату укладання 
кредитного договору. 

11. Кошти на компенсацію надаються суб'єктам малого та середнього 
підприємництва в межах одного бюджетного періоду. У разі коли термін 
реалізації проекту перевищує один бюджетний період , питання подальшої 
компенсації повинно розглядатися на початку наступного бюджетного 
періоду за умови виділення коштів на зазначені цілі в міському бюджеті на 
відповідний рік. 

12. Для отримання суми компенсації банк, який надав коротко- чи 
середньострокові кредити, подають до 7-го числа місяця, що настає за 
звітним, головному розпоряднику коштів, уповноваженому Броварською 
міською радою по два примірники реєстрів позичальників, які взяли кредит і 
за результатами конкурсу отримали право на компенсацію, а також виписку 
банку із зазначенням щодо кожного позичальника загальної суми кредиту, 
погашеної суми кредиту, загальної суми відсотків, сплаченої суми відсотків 
за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок 

компенсації. 
13. Головний розпорядник коштів, уповноважений Броварською 

міською радою складає реєстр компенсаційних виплат у розрізі банків, який 
затверджується головним розпорядником коштів і подає до Броварського 
управління Державного казначейства разом із платіжними дорученнями для 
здійснення видатків на компенсацію суб'єктам малого та середнього 

підприємництва. 
14. Зазначені видатки здійснюються в установленому порядку шляхом 

перерахування коштів на рахунки банків, які здійснили кредитування 
інвестиційних проектів підприємств-переможців конкурсу. 

15. Протягом дії фінансової угоди головний розпорядник коштів, 
уповноважений Броварською міською радою здійснює контроль за 
виконанням суб'єктом підприємницької діяльності фінансових зобов'язань за 

кредитною угодою. 

16. Фінансова звітність про використання коштів міського бюджету для 
здійснення часткової компенсації відсоткових ставок складається і подається 
в установленому порядку управлінню Державного казначейства в м.Бровари 

та фінансовому управлінню. 
17. Головний розпорядник коштів міського бюджету для здійснеННJI 
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часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються 
суб' єктам малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних 
проектів визначається рішенням Броварської міської ради 

Секретар ради Сапожко І.В. 



Поданнв: - виконуюча обов'язки 
начальника управління 
економіки,зас~пник 
начальника управління 
економіки 

Погоджено: 

o#f Т.Г'nОnіщук 

- заступник 

міського ГОлови 
----t-"~~_ в.о. Андрєєв 



СКЛАД 

Додаток 2 до 
Рішення Броварської 

міської раДl1 від.(.fК;IJ1N!~~.1-Jcf!f)Г 

комісії з проведення конкурсу для ВllЗllачення суб'єктів малого та 
середнього бізнесу для надаНIІЯ їм за раху"ок коштів міського бюджету 
часткового відшкодування відсоткових ставок за креДIIТII, що надаються 
на реалізаціlО інвестиційних проектів. 

Андрєєв Василь Олександрович - заступник міського голови, голова 

Саченко Наталія Іванівна 

Удовенко Тетяна Андріївна 

члени комісії: 

Булка Анатолій Васильович 

комісії; 

- начальник управління економіки 
Броварської міської ради 

заступник голови комісії; 

- начальник відділу з питань розвитку 
підприємництва управління економіки 
Броварської міської ради секретар 

комісії; 

- голова постійної комісії з питань . . 
СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та культур-

ного розвитку, бюджету, фінансів та . 
ЦІН; 

Зеленська Антоніна Михайлівна - начальник фінансового управління 
Броварської міської ради; 

Пашнюк Григорій Миколайович -директор базового міськрайцентру 
зайнятості (за згодою); 

Сапожко Ігор Васильович 

Сімчук Леонід Олексійович 

Сенько Лідія Іванівна 

Спеснвцев Павло Іванович 

Секретар ради 

-секретар міської ради ; 
- начальник Броварської Oдm ( за 
згодою); 

- начальник управління пенсійного 
фонду України в м. Бровари (за згодою) ; 

І.В.Сапожко 



Поданнв: - виконуюча обов'язки 
начальника управління 
економіки,за~пник 
начальника управління 
економіки 

Погоджено: 

~ т.г.поліщук 

- заступник 

міського Голови 
-~oIfJI>4+-_ в.о. Андрєєв 
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ПОЛОЖЕННЯ 

Додаток 3 до 
Рішення Броварської 

міської раДl1 відJ.fAJ WN!! ft:l~1)J 

про комісію з проведення конкурсу для визначення суб'єктів малого та 
середнього бізнесу для надання їм за рахунок коштів міського бюджету 
часткового відшкодування відсоткових ставок за кредити, що надаються 
на реалізаціlО інвеСТllціЙНlfХ проектів. 

І.комісія з проведення конкурсу для визначення суб'єктів малого та 
середнього бізнесу для надання їм за рахунок коштів міського бюджету 
часткового відшкодування відсоткових ставок за кредити, що надаються на 
реалізацію інвестиційних проектів (далі за текстом-комісія) є 
консультативно-дорадчим органом, що створюється з метою проведення 

конкурсу для визначення суб'єктів малого та середнього бізнесу для надання 

їм за рахунок коштів міського бюджету часткового відшкодування 
відсоткових ставок за кредити, що надаються на реалізацію інвестиційних 

проектів та вирішення інших питань щодо здійснення компенсації. 
2. Комісія після затвердження видатків міського бюджету на зазначені 

цілі в місячний термін готує та оприлюднює на офіційному веб-сайті міської 
ради та в газеті «Обрії Батьківщини» оголошення про проведення конкурсу, в 

якому обов'язково визначається: 

місцезнаходження структурного 

відповідального за проведення конкурсу; 

умови проведення конкурсу; 

. . 
ПІДРОЗДІЛУ 

місце і граничний термін внесення конкурсних пропозицій. 

виконкому, 

3. Для розгляду на Комісії учасниками конкурсу подаються такі 

документи: 

заявку у двох примірниках на часткове відшкодування відсоткової 
ставки за кредитом банку, що залучається до реалізації інвестиційного 

проекту(додається), а також: 

відомості про підприємство (повне найменування, місцезнаходження, номер 
телефону, прізвище та ініціали керівника); 

бізнес-план( техніко-економічне обrpунтування) інвестиційного 

проекту; 

копію кредитного договору, завірену банком, який видав кредит; 
копію статуту та свідоцтва про державну реєстрацію (посвідчені 

нотаріусом); 
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виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб- пі~приємців фінансовий звіт за останній рік та останній звітний період; 
ДОВІДКИ про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших 

обов'язкових платежів, внесків до фондів загальнообов'язкового соціального 
страхування, пенсійного фонду та виплати заробітної плати; 

документи, підтверджуючі спрямування коштів на інвестиційні 
проекти. 

графік погашення кредиту та сплати відсотків за ними, виданий 
банком; 

довідку-розрахунок банку про суму відсотків за користування 
кредитом; 

копії платіжних доручень щодо сплати відсотків за користування 
кредитом за поточний рік; 

4. Подані документи перевіряються секретарем Конкурсної комісії та 
реєструються у книзі реєстрації учасників конкурсу щодо визначення 
переліку суб"єктів малого та середнього бізнесу для надання часткового 
відшкодування (додається). 

5.Якщо подається неповний, не оформлений належним чином комплект 

документів, передбачених цим Положенням, то такі документи не 
реєструються та повертаються претенденту. Реєстрація або повернення 
документів проводиться в день їх надходження. Книга реєстрації повинна 
бути прошнурована, пронумерована і засвідчена печаткою структурного 
підрозділу відповідального за проведення конкурсу. Один примірник заявки з 
реєстраційним номером повертається претенденту. 

6. Визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів 
здійснюється за такими критеріями: 

строк окупності інвестиційного проекту; 
розмір прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг); 
створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного 

робочого місця; 
відповідність інвестиційного проекту пріоритетним напрямам, 

визначеним міським стратегіям розвитку програми економічного та 
соціального розвитку міста; 

збільшення обсягу виробництва продукції (надання послуг) на 1 грн. 
залучених коштів місцевих бюджетів; 

розмір переви~ення ~адходжень д~ бюджету пода:.~іВ, зборів (інших 
обов'язкових платеЖІВ) ПОРІВНЯНО з РОЗМІРОМ компенсацll, у розрахунку на . 
рІК. 

Переможцями K~HKYPCHOГO в~~БОРУ ~изначаю.~ся учасн~ки, 
запропонували найкраЩІ умови для ЗДІиснення IнвеСТИЦІИНИХ проеКТІВ. 

7. Рішення комісії Пр'иймається простою більшістю голосів від 

. 
яю 



загального складу комісії. Рішення оформляється протоколом, який 

підписується членами комісії. Персональний та кількісний склад Комісії 
визначається міською радою. 

Переможцям конкурсу в десятиденний термін Комісія надає витяг із 
протоколу для пред'явлення його банкам, які надали кредити. 

Після визначення переможців конкурсу секретар комісії передає 
оригінали справ п~~ головному розпоряднику коштів 
уповноважений Брова. еь~ч~ ,діЬіІ радоlO для укладання договорів, при 
цьому залишаючи у о ~lGФrfiі о ао * 

!J q tq f\ С· ~ 0\ fI '- (,І. -а 

Секретар рад со ~ ~~"", о І.В.Сапожко 



Пода.IНЯ: - виконуюча обов'язки 
начальника управління 
економіки, заступник 
начальника управління . 
еКОНОМІКИ 

Погоджено: 

/17'( 
(]v :J Т.Г.Поліщук 

- заступник 

міського голови 
--..4~~:.L......_ в.о. Андрєєв 
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ЗАЯВКА 

Додаток 

до пункту З Положення про 

комісію з проведення конкурсу 

для визначення суб'єктів малого 
та середнього бізнесу для надання 
їм за рахунок коштів міського 
бюджету часткового відшкодування . 
ВІДСОТКОВИХ ставок за кредити, що 

надаються на реалізацію інвестицій
НИХ проектів. 

на участь у конкурсі для отримання часткового відшкодування відсоткових 
ставок за кредитами, що надаються суб"єктам малого та середнього бізнесу 
на реалізацію інвестиційних проектів. 

Прошу допустити ____________________ _ 
(повна назва суб"акта M81JOro та середнього бізнесу) 

до участі в конкурсі на отримання часткового відшкодування відсоткових 
ставок за кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу 
на реалізацію інвестиційних проектів. 

Відомості про особу: 
Повна назва суб'єкта малого та середнього бізнесу 

Скорочена назва суб"акта малого та середнього бізнесу 

Керівник (назва посади ,П.l.Б.) 

~сцезнаходження ____________________________________________ __ 

Телефон _____________________ ,факс. ______________ ____ 
формавласності. ______________________________________________ __ 
Вид діяльності (основний), _______________________ _ 
Ідентифікаційний код _______________________ _ 
Банківськіреквізити __________________________________________ _ 

Дата і номер державної реєстрації, ___ -::-:-____________ _ 
Повна назва органу державної реєстрації. ________________________ _ 
Назва банку, який надає кредит 
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Дата і номер кредитноїугоди ____________________________________ __ 
Термін дії кредитної угоди _____________________________________ _ 
Сума кредиту ,грн .. ____________________ _ 
Відсоткова ставка банку за користування кредитом, %, ________________ _ 
Плата за кредит, грн .. _______________________ _ 
Цільове призначення кредиту ____________________________________ __ 

3 вимогами Порядку та умовами проведення конкурсу, переліком 
документів для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за 
кредитами, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу на 
реалізацію інвестиційних проектів, ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх 
виконувати. 

Керівник 
( підпис) ( ініціanи та прізвище) 

Головний бухгалтер 
(підпис) ( ініціanи та прізвище) 

_______ 200 р. 

Секретар ради І.В.Сапожко ,--



ПодаНІІЯ: - виконуюча обов'язки 
начальника управління 
економіки, заступник 
начальника управління 
економіки 

Поrоджено: 

_-+t..:..r.I6~ __ Т.Г.ПОЛіЩУК 

- заступник 

міського голови 
--~~I--_ в.о. Андрєєв 
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КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ 

Додаток 

до пункту 4 Положення про комісію з 
проведення конкурсу для визначення 

суб' єктів малого та середнього бізнесу 
для надання їм за рахунок коштів міського 
бюджету часткового відшкодування . 
ВІДСОТКОВИХ ставок за кредити, що 

надаються на реалізацію інвестиційних . 
проеКТІВ. 

учасників конкурсу щодо визначення переліку суб"єктів малого та середнього бізнесу для ОТРllмання .. . .. . -- . 
- --- - - - ----------- ........... 81 --------- --........... - -----=-=----- --- - ~ . 
Реєстраційний Дата Найменування та Прізвище, 

Номер заявки 
.- місцезнаходження ім."я та по реєстраЦll . 

батькові, претендента докумеНТІВ претендента 

посада 

особи, яка 

подала 

документи 

1. 2. з. 4. 

- -

Голова комісії 

Секретар комісії 

Секретар ради 

-- ----- - - . - - - . 
Відмітка Гранична сума 

про передбаченої ... 
результати компеНС8Цll,грН .. 
конкурсу 

5. 6. 

( ініціапи та прізвище) 

(ініціапи та прізвище) 

І.В.Сапожко 

- - - - - --

Дата надання 

витягу з 

протоколу(для . 
переМОЖЦІВ 

конкурсу) 

7. 

Прізвище, 

ім."я та по 
батькові 
особи, яка· 

отримала 

витяг) 

8. 
-- ----



ПодаlIНИ: - ВИКОНУlOча обов'язки 
начальника управління 
економіки,заступник . 
начальника упраВЛІННЯ 

економіки 

Погоджено: 

- заступник . 

_-І-./.t.!!~~-=--_Т.Г.~ОЛіЩук 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ - __ ~ __ в.о. Андрєєв 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕІСОНОМІКИ 

07400, м.Бровари. вул. Гагаріна. 1 S. тел.! факс(294) 6-29-60 

~·~.?I г.1 /J · 1 

на H~, _____ ]a 
в cl,l./..()41 c4Z.(} If(! M .... ~~icьKOMy голові 
~ 'f'..tJ.Y В.О.Антоненку 

г 

L 

J.(' 1 .,(0, () g. of 

ПОДАННЯ 

На виконання ПУНКТУ 2.1 Програми РОЗВИТJ<У малого підприємництва 
в м. Бровари на 2007-2008 роки затвердженої рішенням міської ради від 
2S січня 2007 року N!!206-16-0S прошу розглянути на засіданні міської 

ради питання "Про організацію роботи, пов' язаної з частковим 
відшкодуванням з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами , 
залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для 

реалізації інвестиційних проектів." 

Виконуюча обов'язки 
начальника управління економіки, 
заступник начальника управління . 
еКОНОМІКИ 

... 

Т.Г.Поліщук 
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