
ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  (ПРОЕКТ) 

Від              №  
 
Про створення комісії з організації  
та проведення конкурсів на часткове  
відшкодування з місцевого бюджету  
відсоткових ставок за кредитами,  
залученими суб’єктами малого і  
середнього підприємництва для реалізації  
інвестиційних проектів в місті Люботині 
 

Відповідно до окремого доручення заступника голови облдержадмініст-
рації Я.П. Ющенка від 13.04.2006 року № 01-46/1866, згідно рекомендацій що-
до порядку часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок 
за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для 
реалізації інвестиційних проектів, які затверджені спільним наказом року Міні-
стерства економіки України та Державного комітету України з питань регуля-
торної політики та підприємництва № 82/20 від 06.03.2006, керуючись пп. 20 
п.3 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”: 

1. Створити комісію з організації та проведення конкурсів на часткове 
відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залуче-
ними суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвести-
ційних проектів в місті Люботині (додаток 1). 

2. Затвердити порядок часткового відшкодування з місцевого бюдже-
ту відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середньо-
го підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мі-
ського голови з питань фінансів та бюджету – начальника міського фінансового 
управління Приходько В.В. 

 
Міський голова     Л.Г. Татунь 

 
Погоджено: 
Юрист виконкому   О.С. Кондратенко 
Виконавець    Т.Г. Приходько 



Додаток 1  
Затверджено розпорядженням  
міського голови 
від _____________ № _____ 

 
 

Склад комісії з організації та проведення конкурсів на  
часткове відшкодування з місцевого бюджету відсоткових  

ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього  
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів в місті Люботині 

 
 

Татунь Л.Г.  міський голова, голова комісії; 
Приходько В.В.  заступник міського голови з питань фінансів та бюджету – 

начальник міського фінансового управління, заступник го-
лови комісії; 

Приходько Т.Г.  головний спеціаліст відділу місцевого економічного розви-
тку, секретар комісії 

 
 
Члени комісії: 
Кравченко Н.В.  заступник міського голови з економічних та соціальних пи-

тань; 
Кудря І.С.  начальник відділу місцевого економічного розвитку; 
Мягка В.В.  начальник відділу бухгалтерського обліку; 
Стеценко Л.В.  начальник Люботинського відділення ХОДПІ (за згодою); 
Крамаренко А.О.  директор ТОВ фірми „Явір”, голова міської організації ро-

ботодавців (за згодою); 
Костерева О.В.  приватний підприємець, директор спілки підприємців міста 

Люботин, депутат Люботинської міської ради (за згодою);  
Дугіна Л.В.  приватний підприємець, директор Люботинської міської 

організації ВЖНДО «Дія» (за згодою). 
  



Додаток 2  
Затверджено розпорядженням  
міського голови 
від _____________ № _____ 

 
 

Порядок часткового відшкодування з місцевого бюджету  
відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого  
і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів 

 
 

1. Порядок часткового відшкодування з місцевого бюджету відсотко-
вих ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприєм-
ництва для реалізації інвестиційних проектів (далі – Порядок) має на меті за-
провадження механізму використання коштів, передбачених у місцевому бю-
джеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках 
коротко - і середньостроковими кредитами, що надаються суб’єктам малого та 
середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів (далі – ком-
пенсація). 

2. Короткостроковим вважається кредит, залучений на строк до одно-
го року, а середньостроковим – до трьох років. 

3. Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам малого та 
середнього підприємництва, які залучили кредити починаючи з 2006 року (далі 
– позичальники), за умови, що відсоткова ставка за кредитами банків не пере-
вищує розміру подвійної облікової ставки Національного банку України, яка 
діяла на момент укладання кредитної угоди. 

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

також заборгованості перед бюджетами усіх рівнів та внесків до фондів загаль-
нообов’язкового державного соціального страхування; 

- не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюно-
вих виробів, їх оптову та роздрібну торгівлю, організацію та проведення азарт-
них ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна; 

- забезпечують спів фінансування інвестиційного проекту за рахунок 
власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості; 

- розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких пе-
редбачається: впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; ви-
робництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізація, 
оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обся-
гів виробництва товарів (надання послуг); реалізація пріоритетних напрямів со-
ціально-економічного розвитку відповідних територій. 

Перевага надається передусім позичальникам, які мають середньооблі-
кову чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не більше 10 осіб. 



Право на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок за 
залученими в банках кредитами не мають позичальники, які отримують фінан-
сову підтримку за іншими бюджетними програмами та за рахунок коштів прое-
ктів 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. 

5. Для проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо здійс-
нення компенсації утворюється конкурсна комісія, яка в разі необхідності утво-
рює тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасника-
ми конкурсу бізнес – планів інвестиційних проектів. 

Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється в друкованих за-
собах масової інформації і містить інформацію про: 

- найменування і місцезнаходження юридичної особи, відповідальної 
за проведення конкурсу; 

- умови проведення конкурсу; 
- місце і граничний термін унесення конкурсних пропозицій. 
6. Учасники конкурсу до закінчення граничного терміну подають до 

конкурсної комісії такі документи : 
- відомості про підприємство (повне найменування, місцезнаходжен-

ня, номер телефону, прізвище та ініціали керівника); 
- бізнес-план інвестиційного проекту; 
- копію кредитного договору, завірену банком, який видав кредит; 
- заявку на часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитом 

банку, що залучається для реалізації інвестиційного проекту; 
- копію статуту та фінансовий звіт за останній рік та останній звітний 

період; 
- довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального 
страхування та виплати заробітної плати. 

7. Конкурсна комісія за результатами розгляду поданих матеріалів та 
проведення експертизи інвестиційних проектів приймає рішення про доціль-
ність надання державної підтримки їх реалізації у формі компенсації. 

 Визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів 
здійснюється за такими напрямами: 

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

го робочого місця; 
- збільшення обсягу виробництва продукції (надання послуг) на 1 

грн. залучених коштів місцевих бюджетів; 
- розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (ін-

ших обов’язкових платежів) порівняно з розміром компенсації, у розрахунку на 
рік. 



Переможцями конкурсного відбору визначаються позичальники, які за-
пропонували найкращі умови для здійснення інвестиційних проектів. 

Рішення конкурсної комісії приймається на засіданні у присутності не 
менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів і оформлюється протоколом, що підписується всіма членами комісії, які 
брали участь у голосуванні. 

У разі рівної кількості голосів голос голови на засіданні є вирішальним. 
Конкурсна комісія протягом п’яти робочих днів після прийняття рішен-

ня повідомляє про результати конкурсного відбору всіх його учасників. 
Переможцям конкурсу комісія видає витяг із протоколу для 

пред’явлення його банкам, які надали кредит. На підставі зазначеного витягу 
укладається договір між відповідним розпорядником коштів місцевого бюдже-
ту, позичальником та банком, у якому зазначається розмір та умови погашення 
відсотків за користування кредитом з урахуванням компенсації. 

8. Компенсація за кредитами надається в розмірі 100 відсотків обліко-
вої ставки Національного банку України, що діяла на дату укладення кредитно-
го договору.  

 За умови сплати позичальником відсотків за користування кредитом у  
повному обсязі банк повертає відповідну суму на рахунок позичальника. 

9. Кошти на компенсацію надаються суб’єктам малого та середнього 
підприємництва в межах одного бюджетного періоду. У разі коли термін реалі-
зації проекту перевищує один бюджетний період, питання подальшої компен-
сації повинно розглядатися на початку наступного бюджетного періоду за умо-
ви виділення коштів на зазначені цілі в місцевому бюджеті на відповідний рік. 

10.  Для отримання суми компенсації банки, які надали коротко – чи 
середньострокові кредити, подають до 7-го числа місяця, що настає за звітним, 
розпоряднику коштів місцевого бюджету по два примірника реєстрів позичаль-
ників, які взяли кредити в цих банках і за результатами конкурсу отримали пра-
во на компенсацію, а також виписку банку із зазначенням щодо кожного пози-
чальника загальної суми кредиту, погашеної суми кредиту, загальної суми від-
сотків, сплаченої суми відсотків за відповідний період з визначенням суми, що 
відшкодовується за рахунок компенсації. 

11. Розпорядник коштів місцевого бюджету складає та затверджує ре-
єстр компенсаційних виплат у розрізі банків і подає органам Державного казна-
чейства України разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на 
компенсацію суб’єктам малого та середнього підприємництва. 

Зазначені видатки здійснюються в установленому порядку шляхом пе-
рерахування коштів на рахунки банків, які здійснили кредитування інвестицій-
них проектів підприємств – переможців конкурсу. 

 12.Фінансова звітність про використання коштів місцевих бюджетів для 
здійснення компенсації складається і подається в установленому порядку. 


	Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  (ПРОЕКТ)

