ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 24.12.2020 № 61

4 сесія 8 скликання

м. Вінниця

Про внесення змін до рішення міської
ради № 976 від 22.12.2017 (зі змінами)

Керуючись статтею 25 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Порядку часткової компенсації відсотків за
залученими кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за
рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади,
затвердженого рішенням міської ради від 22.12.2017р. №976 (зі змінами),
виклавши його в новій редакції згідно з додатком.
2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та
сфери послуг (В. Павлюк) та з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку (С. Ярова).

Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до рішення міської ради
від 24.12.2020 № 61

ПОРЯДОК ЧАСТКОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ
відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого та середнього
підприємництва за рахунок коштів бюджету
Вінницької міської територіальної громади
1.Загальні положення
1.1 Порядок часткової компенсації відсотків за залученими кредитами
суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету
Вінницької міської територіальної громади (далі – Порядок) розроблений на
виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької
міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням
Вінницької міської ради від 30.10.2020р. №2447 (далі – Програма).
1.2 Даний Порядок розроблено з урахуванням норм Бюджетного
кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про розвиток та державну
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Закону України «Про
енергозбереження», постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020р.
№695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 20212027 роки».
1.3 Порядок визначає механізм і умови часткової компенсації сплачених
відсотків за кредитами у національній валюті, залученими на розвиток бізнесу, в
тому числі на заходи з енергозбереження, суб’єктами малого та середнього
підприємництва Вінницької міської територіальної громади в банках.
1.4 Даний Порядок набирає чинності з 01.01.2021 року та поширюється
на суб’єкти підприємницької діяльності, які відповідають критеріям участі у
процедурі компенсації. Термін дії даного Порядку обмежується терміном дії
Програми, на 2021 - 2023 роки.
1.5 Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:
- Кредит – сума коштів, що надається банком у користування позичальнику
на визначений строк і підлягає поверненню та сплаті відсотків відповідно до
умов кредитного договору.
- Кредитний договір – договір, укладений між банком та позичальником,
який визначає умови надання кредиту, його повернення, сплати відсотків за
користування кредитом, права, обов’язки і відповідальність сторін тощо.
- Генеральний кредитний договір – довгострокова угода між Банком та
клієнтом або кількома клієнтами мікро-, малого та середнього бізнесу, яка дає їм
змогу отримувати різні види кредитів шляхом укладення Додаткових угод в
межах встановленого загального ліміту кредитування. Визначає загальні умови

та порядок здійснення Банком на користь Позичальника Кредитних операцій у
межах Загального ліміту, визначеного Генеральним кредитним договором, та
Додаткових договорів, укладених в рамках Генерального кредитного договору.
- Кредитна лінія – кредитний договір, відповідно до якого протягом
передбаченого терміну банк виділяє позичальнику кредит у межах узгодженої
суми (ліміту кредитування) на умовах, що відрізняються від умов одноразового
надання кредиту.
- Банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне
право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного
реєстру банків, з якою Вінницькою міською радою укладено Генеральний
договір про співробітництво та за користування кредитними ресурсами якої
учасникам процедури компенсації надається часткова компенсація відсотків за
рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади.
- Суб'єкт господарювання - учасник господарських відносин, який
здійснює господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію
(сукупність господарських прав та обов’язків), має відокремлене майно і несе
відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків,
передбачених законодавством.
- Позичальник – суб’єкт господарювання, що зареєстрований у
встановленому законом порядку на території населених пунктів, що входять до
складу Вінницької міської територіальної громади, який уклав кредитний
договір з банком.
- Процедура компенсації – часткова компенсація позичальнику, визнаному
учасником процедури компенсації частини сплачених відсотків за користування
кредитом.
- Учасник процедури компенсації – позичальник, який відповідає критеріям
участі у процедурі часткової компенсації відсотків за залученими кредитами та
визнаний таким на підставі рішення виконавчого комітету Вінницької міської
ради.
- Енергозбереження – діяльність, яка спрямована на раціональне
використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і
природних енергетичних ресурсів в підприємницькій діяльності, шляхом
придбання або модернізації транспортних засобів/техніки/обладнання,
впровадження якого призведе до: прямого або опосередкованого захисту
довкілля, зменшення споживання природних ресурсів, енергозбереження,
зменшення енергоспоживання на одиницю продукції та ін.
- Техніко-економічне обґрунтування (далі – ТЕО) – це розрахунок
економічної доцільності здійснення проєкту, заснований на порівняльній оцінці
витрат і результатів ефективності використання, а також строку окупності
вкладень.

- Граничний річний обсяг часткової компенсації відсотків за
кредитними договорами учасникам процедури компенсації за рахунок
коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади – гранична сума
коштів, яка передбачена у бюджеті Вінницької міської територіальної громади
на часткову компенсацію відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого
та середнього підприємництва на відповідний бюджетний рік.
- Реєстр позичальників – перелік позичальників, які відповідають
критеріям, зазначеним у розділі 2 даного Порядку, що уклали кредитні договори
з банками на умовах, зазначених у розділі 2 даного Порядку. Надається банками
департаменту економіки і інвестицій міської ради для підготовки рішення
виконавчого комітету міської ради щодо включення до реєстру учасників
процедури компенсації за формою, затвердженою Додатком 1 до цього Порядку.
- Реєстр учасників процедури компенсації – перелік позичальників, які
відповідають критеріям учасників процедури компенсації та були визнані
такими рішенням виконавчого комітету міської ради. Ведеться наростаючим
підсумком та надається банками департаменту економіки і інвестицій міської
ради для підготовки рішення виконавчого комітету міської ради щодо виплати
часткової компенсації відсотків за залученими кредитами за формою,
затвердженою Додатком 2 до цього Порядку.
- Департамент економіки і інвестицій міської ради – виконавчий орган
Вінницької міської ради, який:
- здійснює координацію співвиконавців Програми;
- отримує від банків реєстри позичальників та перелік документів, вказаних
у п.3.5 даного Порядку;
- веде реєстр учасників процедури компенсації наростаючим підсумком за
формою, затвердженою Додатком 4 до цього Порядку;
- отримує від банків зведений наростаючим підсумком реєстр учасників
процедури компенсації, яким належить виплата часткової компенсації відсотків;
- готує проєкти рішень виконавчого комітету міської ради:
o про затвердження переліку учасників процедури компенсації;
o про перерахування суми часткової компенсації відсотків;
o про виключення учасників процедури компенсації з реєстру
учасників процедури компенсації;
- здійснює розрахунки потреби у коштах на видатки на часткову
компенсацію відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого та середнього
підприємництва на відповідний рік.
- Виконавчий комітет міської ради – головний розпорядник бюджетних
коштів, який:
- надає бюджетний запит та розрахунки потреби у коштах на видатки на
часткову компенсацію відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого та
середнього підприємництва;

- в разі потреби, вносить пропозиції міській раді щодо внесення змін до
бюджету Вінницької міської територіальної громади протягом бюджетного року;
- складає паспорт бюджетної програми та, в разі потреби, вносить до нього
зміни;
- веде облік фінансування бюджетної програми;
- в кінці року проводить аналіз виконання показників бюджетної програми;
- відповідно до рішення виконавчого комітету та реєстру учасників процедури
компенсації перераховує кошти на часткову компенсацію відсотків за
залученими кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва на
транзитні рахунки банків.
- Транзитний рахунок банку – рахунок в банку, передбачений Генеральним
договором про співробітництво з Вінницькою міською радою, на який
виконавчий комітет міської ради перераховує кошти на часткову компенсацію
відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого та середнього
підприємництва.
2. Критерії, вимоги та умови визначення учасників процедури часткової
компенсації
2.1. Позичальниками є суб’єкти підприємницької діяльності, які уклали
кредитний договір з банком та на момент оформлення кредитного договору
відповідають наступним критеріям:
- є резидентами України, що зареєстровані в населених пунктах, які входять
до складу Вінницької міської територіальної громади;
- перебувають на податковому обліку за основним місцем реєстрації у
Вінницькому управлінні ГУ ДПС у Вінницькій області та сплачують податок на
доходи фізичних осіб та єдиний податок (за умови перебування на спрощеній
системі) до бюджету Вінницької міської територіальної громади;
- відносяться до мікро-, малих або середніх підприємств;
o
мікропідприємства - фізичні особи, зареєстровані в
установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці або юридичні
особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності
не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним
курсом Національного банку України.
o
малі підприємства – фізичні особи, зареєстровані в
установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці або юридичні
особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності

не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за
середньорічним курсом Національного банку України;
o
середні підприємства – юридичні особи – суб’єкти
господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у
яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) становить
від 50 до 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності визначається в сумі від
10 до 50 мільйонів євро, визначену за середньорічним курсом Національного
банку України.
2.2. Учасником процедури компенсації може бути позичальник, який на
момент оформлення кредитного договору відповідає наступним критеріям:
- веде господарську діяльність на території населених пунктів, що входять до
складу Вінницької міської територіальної громади та сплачує податок на доходи
фізичних осіб та єдиний податок (за умови перебування на спрощеній системі)
до бюджету Вінницької міської територіальної громади (до 01.01.2021 – до
бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади) не менше, ніж
повний попередній календарний рік (з 1 січня по 31 грудня);
- подав на розгляд банку бізнес-план або ТЕО на реалізацію бізнес-проєкту
та/або проєкту з енергозбереження в підприємницьких цілях;
- не перебуває у стані ліквідації, реорганізації;
- у позичальника відсутня заборгованість щодо сплати податків і зборів
перед бюджетами всіх рівнів;
- у позичальника відсутні порушення вимог нормативно правових актів
прийнятих Вінницькою міською радою та/або її виконавчими органами, а також
факти невиконання законних вимог органів місцевого самоврядування».
2.3. Кредитний договір, який укладається з позичальником, в рамках дії даного
Порядку, має відповідати наступним умовам:
- цільове направлення кредиту:
o на розвиток підприємницької діяльності;
o на проєкти з енергозбереження.
- строковий кредит або кредитна лінія у національній валюті України, на
суму, яка не перевищує 2 000 000 грн та на термін, який не перевищує 84 місяців
(включно);
- погашення відсотків за кредитом здійснюється щомісяця, максимальний
термін відстрочки по сплаті тіла кредиту не може перевищувати 6 місяців.
2.4. Учасник процедури компенсації протягом дії даного Порядку має право
на часткову компенсацію лише за одним кредитним договором або декількома
кредитними договорами в межах одного Генерального кредитного договору,
укладеним з одним банком.

3. Механізм визначення учасників процедури компенсації
3.1. Банк зобов’язаний довести до відома суб’єкта господарювання його
право на участь у процедурі часткової компенсації відсотків, ознайомити з даним
Порядком та вимогами до учасника процедури компенсації до моменту
укладання кредитного договору.
3.2. Суб’єкт господарювання подає до банку заявку на отримання кредиту та
пакет документів за формою та змістом, що визначається банком відповідно до
його внутрішніх процедур та цим Порядком.
3.3. Банк аналізує отриманий пакет документів, фінансовий стан суб’єкта
господарювання та приймає рішення щодо кредитування та укладання
кредитного договору. Також банк аналізує відповідність позичальника вимогам,
зазначеним в розділі 2 даного Порядку.
3.4. Підставою для включення суб’єкта господарювання до реєстру
позичальників є подання суб’єктом заяви на ім’я Вінницького міського голови
щодо його участі в процедурі компенсації (за формою, передбаченою Додатком
6) та відповідність всім вимогам до позичальника та вимогам кредитного
договору.
3.5. Щоквартально, протягом 10 робочих днів місяця, наступного за звітним,
банк офіційно надає департаменту економіки і інвестицій міської ради реєстр
позичальників, які уклали кредитні договори у звітному кварталі.
Разом з реєстром позичальників, по кожному з позичальників банком
подаються копії наступних документів:
- заявки-анкети позичальника на отримання кредиту;
- кредитного договору та графіків отримання та погашення основної суми
кредиту;
- бізнес-плану або ТЕО проєкту, на реалізацію якого отримується кредит;
- заяви на ім’я керівника ГУ ДПС України у Вінницькій області щодо згоди
на передачу персональних даних та даних щодо сплати податків.
Також банком передаються оригінали наступних документів:
- заяви позичальника на ім’я Вінницького міського голови щодо участі в
процедурі компенсації;
- листа-повідомлення від Банку про прийняте рішення і параметри кредитної
операції;
- довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи відповідно до наказу Міністерства
фінансів України від 03.09.2018 №733, на дату укладання кредитного договору;
- довідки ГУ ДПС у Вінницькій області щодо сплати податку на доходи
фізичних осіб, в тому числі за найманих працівників, та єдиного податку до
бюджету Вінницької міської територіальної громади (до 01.01.2021 – до
бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади) за 4 квартали

попереднього календарного року за формою, визначеною у Додатку 5 до даного
Порядку;
- пам’ятки про умови участі у процедурі компенсації, підписаної
позичальником за формою у Додатку 8 до даного Порядку;
- повідомлення позичальника про наявність або відсутність факту отримання
державної допомоги, за формою, наведеною у Додатку 7;
- згоди на обробку персональний даних.
3.6. Департамент економіки і інвестицій міської ради протягом 10 робочих
днів з дня отримання реєстру позичальників та пакету документів по кожному з
позичальників готує та подає проєкт рішення виконавчого комітету міської ради
«Про затвердження переліку учасників процедури компенсації, відповідно до
Порядку часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам
малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Вінницької
міської територіальної громади».
3.7. Департамент економіки і інвестицій міської ради протягом 5 робочих днів
з дати прийняття рішення виконавчим комітетом про затвердження переліку
учасників процедури компенсації, надає банкам завірені копії даного рішення. В
разі відмови окремому позичальнику щодо включення до переліку учасників
процедури компенсації, департамент економіки і інвестицій міської ради
письмово повідомляє про це банк з обґрунтуванням такого рішення.
3.8. Банк письмово повідомляє позичальників про включення або не
включення їх до реєстру учасників процедури компенсації протягом 5 робочих
днів від дня отримання рішення виконавчого комітету, вказаного в пункті 3.7.
3.9. Ведення реєстру учасників процедури компенсації наростаючим
підсумком, відповідно до форми, передбаченої Додатком 4, та розрахунок суми
щоквартальної компенсації для кожного з учасників процедури компенсації
покладено на департамент економіки і інвестиції міської ради.
3.10. Рішення виконавчого комітету про затвердження переліку учасників
процедури компенсації приймаються щоквартально, відповідно до поданих
банком реєстрів позичальників, крім випадків зазначених в п. 5.11 даного
Порядку.
3.11. В разі відмови позичальникам у включенні до реєстру учасників
процедури компенсації банк має право в наступному кварталі повторно подати
для розгляду департаменту економіки і інвестицій міської ради доопрацьовані
пакети документів позичальників з врахуванням усунутих недоліків, що стали
причинами відмов.
Позичальники можуть бути включені до реєстру учасників процедури
компенсації, відповідно до п.3.6., за умови усунення обставин, що стали
причинами для відмов.

Першим звітним кварталом для розрахунку часткової компенсації
вважається повний календарний квартал, в якому позичальник був визначений
учасником процедури компенсації.
4. Визначення обсягу часткової компенсації відсотків за залученими
кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва Вінницької
міської територіальної громади
4.1. Обсяг часткової компенсації відсотків за залученими кредитами
суб’єктам малого та середнього підприємництва визначається як різниця між
сумами сплачених (в межах нарахованих) податку на доходи фізичних осіб, в
тому числі за найманих працівників, та єдиного податку до бюджету Вінницької
міської територіальної громади (до 01.01.2021 – до бюджету Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади) у звітному періоді поточного календарного
року та аналогічному періоді попереднього календарного року помножена на
відсоток, який підлягає компенсації, відповідно до періоду дії кредитного
договору. Звітний період рівний календарному кварталу.
4.2. Сума часткової компенсації не може перевищувати суми нарахованих
відсотків за користування кредитом у звітному періоді.
4.3. Часткова компенсація відсотків за залученим кредитом розраховується
починаючи з першого повного календарного кварталу, в якому діяв кредитний
договір, і здійснюється в період, обмежений кінцем кварталу, в якому
завершилась дія кредитного договору.
4.4. Відсотки часткової компенсації складають:
4.4.1. 75% суми приросту податкових надходжень протягом
чотирьох повних календарних кварталів з дати укладання
кредитного договору;
4.4.2. 50% суми приросту податкових надходжень протягом періоду
з п’ятого по восьмий включно повний календарний квартал з
дати укладання кредитного договору;
4.4.3. 25% суми приросту податкових надходжень протягом періоду
з дев’ятого по дванадцятий включно повний календарний
квартал з дати укладання кредитного договору.
4.5. Сума приросту податкових надходжень розраховується щоквартально за
наступною формулою:
4.5.1. Sприросту1 = (Sсплачених_податків1.1.- Sсплачених_податків1.0),
Sприросту1 – сума приросту податкових надходжень, що підлягають
компенсації за відповідний повний календарний квартал, в якому діяв кредитний
договір;

Sсплачених_податків1.1. – сума сплачених (в межах нарахованих) єдиного
податку та податку на доходи фізичних осіб, в тому числі за найманих
працівників, до бюджету Вінницької міської територіальної громади (до
01.01.2021 – до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади)
за відповідний повний календарний квартал, в якому діяв кредитний договір;
Sсплачених_податків1.0. – сума сплачених (в межах нарахованих) єдиного
податку та податку на доходи фізичних осіб, в тому числі за найманих
працівників, до бюджету Вінницької міської територіальної громади (до
01.01.2021 – до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади)
за аналогічний період попереднього календарного року.
Зазначений розрахунок проводиться щоквартально.
4.6. В разі, якщо сума, яка підлягає відшкодуванню, має від’ємне значення або
дорівнює нулю, часткова компенсація не здійснюється.
5. Механізм часткової компенсації відсотків за залученими кредитами
5.1. Банк щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом,
подає департаменту економіки і інвестицій міської ради реєстр учасників
процедури компенсації за формою, зазначеною у Додатку 2 даного Порядку.
5.2. Департамент економіки і інвестицій протягом 50 календарних днів з дати
завершення звітного кварталу письмово подає запит до ГУ ДПС у Вінницькій
області щодо обсягів сплачених (в межах нарахованих) єдиного податку та
податку на доходи фізичних осіб, в тому числі за найманих працівників,
учасниками процедури компенсації відповідно до отриманого реєстру за
формою згідно з Додатком 3 до даного Порядку.
5.3. ГУ ДПС у Вінницькій області протягом 10 робочих днів, з дати отримання
реєстру учасників процедури компенсації надає департаменту економіки і
інвестицій міської ради інформацію за формою, вказаною у Додатку 3 даного
Порядку.
5.4. Департамент економіки і інвестицій міської ради протягом 10 робочих
днів з дня отримання інформації від ГУ ДПС у Вінницькій області, готує та подає
на чергове засідання виконавчого комітету міської ради проєкт рішення «Про
нарахування суми часткової компенсації відсотків, відповідно до Порядку
часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого та
середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Вінницької міської
територіальної громади».
5.5. Виконавчий комітет міської ради – головний розпорядник бюджетних
коштів на підставі рішення виконавчого комітету міської ради «Про нарахування
суми часткової компенсації відсотків, відповідно до Порядку часткової
компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого та середнього
підприємництва за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної

громади» здійснює перерахування часткової компенсації відсотків за
залученими кредитами на транзитний рахунок банку.
Перерахування часткової компенсації відсотків за залученими кредитами
суб’єктам малого та середнього підприємництва на транзитний рахунок банку
проводиться в межах видатків, передбачених у бюджеті Вінницької міської
територіальної громади у відповідному році на часткову компенсацію відсотків
за залученими кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва.
5.6. Департамент економіки і інвестицій міської ради протягом 5 робочих днів
з дати прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про нарахування
суми часткової компенсації відсотків, але не пізніше дати перерахування коштів,
надає банкам завірені копії даного рішення.
5.7. Банк на основі та відповідно до рішення виконавчого комітету міської
ради про нарахування суми часткової компенсації зобов’язаний перерахувати
кошти з транзитного рахунку на поточні рахунки учасників процедури
компенсації протягом 5 робочих днів з дати отримання коштів на транзитний
рахунок.
5.8. Банк зобов’язаний надати департаменту економіки і інвестицій міської
ради підтверджуючі документи про перерахування коштів часткової компенсації
відсотків з транзитного рахунку на поточні рахунки учасників процедури
компенсації (завірену копію виписки по рахунку або меморіальний ордер)
протягом 7 робочих днів з дати отримання коштів на транзитний рахунок.
5.9. У випадках, коли учасник процедури компенсації порушив графік
погашення основної суми кредиту та відсотків за користування кредитом більше,
ніж на 5 робочих днів, банк зобов’язаний письмово повідомити про це
департамент економіки і інвестицій міської ради на другий операційний день
після настання такого факту.
5.10. Письмове повідомлення банку про факт порушення учасником
процедури компенсації графіку погашення основної суми кредиту або відсотків
за користування кредитом хоча б за один місяць звітного кварталу
відображається банком у Реєстрі учасників процедури компенсації та є
виключною підставою для відмови у частковій компенсації відсотків за весь
звітний квартал.
5.11. При настанні повторного факту порушення учасником процедури
компенсації графіку погашення основної суми кредиту або відсотків за
користування кредитом, учасник процедури компенсації виключається з реєстру
учасників процедури компенсації без права на поновлення та отримання
подальшої компенсації.
5.12. Рішення про виключення учасника процедури компенсації з реєстру
учасників процедури компенсації готується департаментом економіки і
інвестицій міської ради та подається на розгляд виконавчого комітету міської
ради не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня отримання другого

повідомлення про порушення учасником процедури компенсації графіку
погашення основної суми кредиту або відсотків за користування кредитом.
5.13. В разі, якщо банком виявлено факт, що учасник процедури компенсації
перебуває у стані реорганізації, ліквідації або щодо нього розпочато справу про
визнання банкрутом, банк зобов’язаний повідомити про це департамент
економіки і інвестицій міської ради протягом 3 робочих днів. Даний учасник
процедури компенсації виключається з реєстру учасників відповідно до розділу
2 та п.5.11 даного Порядку.
5.14. У разі, якщо виконавчими органами виявлено факт, що учасник
процедури компенсації порушує вимоги нормативно-правових актів прийнятих
Вінницькою міською радою та/або її виконавчими органами, чи не виконує
законні вимоги органів місцевого самоврядування, даний учасник процедури
компенсації виключається з реєстру учасників відповідно до розділу 2 та п.5.11
даного Порядку.
6. Визначення Граничного річного обсягу часткової компенсації відсотків
за залученими кредитами суб’єктам малого та середнього
підприємництва за рахунок коштів бюджету Вінницької міської
територіальної громади
6.1. Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами суб’єктам
малого та середнього підприємництва, згідно з Порядком, здійснюється
виконавчим комітетом міської ради - головним розпорядником бюджетних
коштів
6.2. Щорічно, до 15 вересня року, що передує плановому, департамент
економіки і інвестицій міської ради, згідно з даним Порядком, готує розрахунок
необхідного обсягу коштів на часткову компенсацію відсотків, відповідно до
прогнозних обсягів кредитних портфелів банків та наявних реєстрів учасників
процедури компенсації, станом на 1 вересня поточного року.
6.3. Щорічно, не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, департамент
економіки і інвестицій міської ради надає виконавчому комітету міської ради головному розпоряднику коштів розрахунок потреби у коштах для включення до
проєкту бюджету Вінницької міської територіальної громади на наступний рік
видатків на часткову компенсацію відсотків за залученими кредитами суб’єктам
малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Вінницької
міської територіальної громади.
6.4. Видатки бюджету Вінницької міської територіальної громади на часткову
компенсацію відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого та середнього
підприємництва згідно з Порядком фінансуються в межах коштів, передбачених
в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік.

6.5. Департамент економіки і інвестицій міської ради зобов’язаний письмово
довести до банку розмір граничного річного обсягу часткової компенсації,
передбаченого у бюджеті Вінницької міської територіальної громади протягом
10 робочих днів з дати затвердження бюджету Вінницької міської територіальної
громади.
6.6. Граничний річний обсяг часткової компенсації відсотків за кредитними
договорами учасникам процедури компенсації за рахунок коштів бюджету
Вінницької міської територіальної громади може бути переглянутий Вінницькою
міською радою за поданням виконавчого комітету міської ради на підставі
відповідних розрахунків департаменту економіки і інвестицій міської ради в
межах реальних можливостей бюджету Вінницької міської територіальної
громади.
6.7. Департамент економіки і інвестицій міської ради щоквартально аналізує
подані банком реєстри учасників процедури компенсації та стан використання
коштів, передбачених у бюджеті Вінницької міської територіальної громади на
часткову компенсацію за кредитними договорами.
В разі, якщо кошти, передбачені в бюджеті Вінницької міської
територіальної громади на часткову компенсацію відсотків згідно Порядку за
розрахунками департаменту економіки і інвестицій міської ради можуть бути
використані раніше завершення поточного бюджетного періоду, департамент
економіки і інвестицій міської ради зобов’язаний письмово повідомити про це
банк не пізніше, ніж на 3-й робочий день, після виявлення такого факту.
6.8. Банк зобов’язаний повідомляти всіх суб’єктів господарювання, що
звернуться для оформлення кредитного договору після отримання повідомлення
про обмеженість асигнувань, передбачених в бюджеті Вінницької міської
територіальної громади на часткову компенсацію відсотків згідно з Порядком,
про неможливість визнання їх учасниками процедури компенсації у поточному
бюджетному році.
6.9. Банк зобов’язаний щоквартально повідомляти департамент економіки і
інвестицій міської ради про наявність нових кредитних договорів з
позичальниками, укладених після отримання повідомлення про обмеженість
асигнувань, передбачених в бюджеті Вінницької міської територіальної громади
на часткову компенсацію відсотків згідно з Порядком.
6.10. Банк формує окремий реєстр позичальників, які уклали кредитні
договори після отримання повідомлення про обмеження асигнувань,
передбачених в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на часткову
компенсацію відсотків згідно даного Порядку та подає його разом з
документами, зазначеними у п.3.5. департаменту економіки і інвестицій міської
ради не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним бюджетним періодом.
Департамент економіки і інвестицій міської ради готує проєкт рішення про
затвердження переліку учасників процедури компенсації, відповідно до п.3.6,

включаючи нових позичальників до реєстру учасників процедури компенсації
відповідно до дат укладання з ними кредитних договорів.
6.11.
В разі наявності вільного фінансового ресурсу в бюджеті Вінницької
міської територіальної громади або його дефіциту, видатки бюджету на часткову
компенсацію можуть бути відповідно скориговані у встановленому порядку.
7. Моніторинг та оцінка результативності
7.1. Банки щорічно до 1 березня надають департаменту економіки і інвестицій
міської ради інформацію щодо показників результативності впровадження
даного Порядку, а саме:
- загальний обсяг кредитів, отриманих учасниками процедури компенсації;
- структуру кредитного портфелю учасників процедури компенсації в
розрізі видів економічної діяльності, відповідно до класифікації видів
економічної діяльності (КВЕД-2010);
- акт цільового використання кредитних коштів за кожним кредитним
договором.
7.2. ГУ ДПС у Вінницькій області до 1 березня надає департаменту економіки
і інвестицій міської ради інформацію щодо показників результативності
впровадження даного Порядку, а саме:
- обсяг податків та зборів, сплачених учасниками процедури компенсації (в
межах нарахованих) до бюджету Вінницької міської територіальної громади;
- кількість найманих працівників учасниками процедури компенсації.
7.3. Узагальнена інформація включається до річного звіту про хід виконання
Програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької міської
територіальної громади на 2021-2023 роки.
8. Тимчасовий механізм Порядку за кредитними договорами, укладеними
до 31.12.2021 року
У зв'язку з поширення коронавірусної інфекції та тенденціями до рецесії в
глобальній економіці постає необхідність забезпечити мікро-, малі або середні
підприємства доступом до дешевих грошей у вигляді пільгових кредитів задля
збереження їх ділової активності й робочих місць, а також стабільного
грошового потоку в умовах кризи.
Даний розділ вносить деякі корективи до критеріїв учасників процедури
компенсації, формули розрахунку компенсації та не відміняє інші положення
даного Порядку.
В разі, якщо позичальник або параметри укладеного ним кредитного
договору не підпадають під вимоги даного розділу, він має право претендувати

на участь в процедурі компенсації в рамках загальних вимог та критеріїв даного
Порядку, визначених розділами 3, 4, 5.
Положення цього розділу поширюються на позичальників, які уклали
кредитний договір з банком з 01.05.2020 року по 31.12.2021 року.
На період тимчасового механізму роботи Порядку:
8.1. Учасником процедури компенсації може бути позичальник, який на
момент оформлення кредитного договору відповідає наступним критеріям:
 веде господарську діяльність на території населених пунктів, що входять до
складу Вінницької міської територіальної громади та сплачує податок на доходи
фізичних осіб та єдиний податок (за умови перебування на спрощеній системі)
до бюджету Вінницької міської територіальної громади (до 01.01.2021 – до
бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади) не менше, ніж
повний рік;
 подав на розгляд банку бізнес-план або ТЕО на реалізацію бізнес-проєкту
та/або проєкту з енергозбереження в підприємницьких цілях;
 не перебуває у стані ліквідації, реорганізації;
 у позичальника відсутня заборгованість щодо сплати податків і зборів перед
бюджетами всіх рівнів.
 у позичальника відсутні порушення вимог нормативно правових актів
прийнятих Вінницькою міською радою та/або її виконавчими органами, а також
факти невиконання законних вимог органів місцевого самоврядування.
8.2. Кредитний договір, який укладається з позичальником, в рамках
дії тимчасового механізму роботи Порядку, має відповідати наступним умовам:
 цільове направлення кредиту: на розвиток підприємницької діяльності та на
проєкти з енергозбереження;
 строковий кредит або кредитна лінія у національній валюті України, на
суму, яка не перевищує 1 000 000 грн та на термін, який не перевищує 84 місяців
(включно);
 погашення відсотків за кредитом здійснюється щомісяця, максимальний
термін відстрочки по сплаті тіла кредиту не може перевищувати 6 місяців.
8.3. Реєстр та пакет документів подається в електронному вигляді на адресу
офіційної електронної пошти департаменту економіки і інвестицій міської ради
(dei@vmr.gov.ua) разом зі сканованими оригіналами наступних документів:
 заявки-анкети позичальника на отримання кредиту;
 кредитного договору та графіків отримання та погашення основної суми
кредиту;
 бізнес-плану або ТЕО проєкту, на реалізацію якого отримується кредит;
 заяви на ім’я керівника ГУ ДПС України у Вінницькій області щодо згоди
на передачу персональних даних та даних щодо сплати податків.
 заяви позичальника на ім’я Вінницького міського голови щодо участі в
процедурі компенсації зі згодою на обробку персональний даних;

листа-повідомлення від Банку про прийняте рішення і параметри кредитної
операції;
 довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи відповідно до наказу Міністерства
фінансів України від 03.09.2018 №733, на дату укладання кредитного договору;
 пам’ятки про умови участі у процедурі компенсації, підписаної
позичальником за формою у Додатку 9 до даного Порядку;
 повідомлення позичальника про наявність або відсутність факту отримання
державної допомоги, за формою, наведеною у Додатку 7;
8.4. Обсяг часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам
малого та середнього підприємництва визначається як 50% від суми сплачених
(в межах нарахованих) податку на доходи фізичних осіб, в тому числі за
найманих працівників, та єдиного податку до бюджету Вінницької міської
територіальної громади у звітному періоді. Звітний період рівний ІІ, ІІІ, ІV
календарним кварталам 2020 року та I, ІІ, ІІІ, ІV календарним кварталам 2021
року.
8.5. Сума часткової компенсації не може перевищувати суми нарахованих
відсотків за користування кредитом у звітному періоді.
8.6. Часткова компенсація відсотків за залученим кредитом розраховується
починаючи з першого повного календарного кварталу, в якому діяв кредитний
договір.
8.7. В разі якщо позичальник претендує на компенсацію в рамках даного
порядку та, в той же час, за тим же самим кредитним договором або декількома
кредитними договорами в межах одного Генерального кредитного договору є
учасником інших програм підтримки підприємництва, суттю яких є компенсація
відсотків за залученими кредитами, то такий учасник має право на компенсацію
згідно цього Порядку, але не більше сплачених відсотків та за вирахуванням
отриманих компенсацій в рамках інших програм підтримки.


9. Пам’ятка позичальника для отримання компенсації по порядку
часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам
малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету
Вінницької міської територіальної громади на період дії тимчасового
механізму Порядку
1. Оформлення кредиту у банку (збір та підготовка документів за
переліком банку для отримання кредиту). Якщо, за результатами аналізу на
відповідність вимогам Порядку*, банк визначив, що позичальник може
претендувати на компенсацію - позичальник збирає та передає банку наступні
документи, який в свою чергу направляє їх в електронному вигляді на адресу

офіційної електронної пошти Вінницької міської ради разом зі сканованими
оригіналами наступних документів:
 заявки-анкети позичальника на отримання кредиту;
 кредитного договору та графіків отримання та погашення основної суми
кредиту;
 бізнес-плану або ТЕО проєкту, на реалізацію якого отримується кредит;
 заяви на ім’я керівника ГУ ДПС України у Вінницькій області щодо згоди
на передачу персональних даних та даних щодо сплати податків.
 заяви позичальника на ім’я Вінницького міського голови щодо участі в
процедурі компенсації зі згодою на обробку персональний даних;
 листа-повідомлення від Банку про прийняте рішення і параметри кредитної
операції;
 довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням
яких покладено на контролюючі органи відповідно до наказу Міністерства
фінансів України від 03.09.2018 №733, на дату укладання кредитного договору;
 пам’ятки про умови участі у процедурі компенсації, підписаної
позичальником за формою у Додатку 9 до даного Порядку;
 повідомлення позичальника про наявність або відсутність факту отримання
державної допомоги, за формою, наведеною у Додатку 7.
*ВИМОГИ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗГІДНО ПОРЯДКУ
1. Позичальниками є суб’єкти підприємницької діяльності, які уклали
кредитний договір з банком та на момент оформлення кредитного договору
відповідають наступним критеріям:
 є резидентами України, що зареєстровані в населених пунктах, які входять
до складу Вінницької міської територіальної громади;
 перебувають на податковому обліку за основним місцем реєстрації у
Вінницькому управлінні ГУ ДПС у Вінницькій області та сплачують податок на
доходи фізичних осіб та єдиний податок (за умови перебування на спрощеній
системі) до бюджету Вінницької міської територіальної громади (до 01.01.2021
– до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади);
 відносяться до мікро-, малих або середніх підприємств;.
2. Учасником процедури компенсації може бути позичальник, який на
момент оформлення кредитного договору відповідає наступним критеріям:
 веде господарську діяльність на території населених пунктів, що входять до
складу Вінницької міської територіальної громади та сплачує податок на доходи
фізичних осіб та єдиний податок (за умови перебування на спрощеній системі)
до бюджету Вінницької міської територіальної громади до 01.01.2021 – до
бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади);
 подав на розгляд банку бізнес-план або ТЕО на реалізацію бізнес-проєкту
та/або проєкту з енергозбереження в підприємницьких цілях;

не перебуває у стані ліквідації, реорганізації;
 у позичальника відсутня заборгованість щодо сплати податків і зборів перед
бюджетами всіх рівнів.
 у позичальника відсутні порушення вимог нормативно правових актів
прийнятих Вінницькою міською радою та/або її виконавчими органами, а також
факти невиконання законних вимог органів місцевого самоврядування.
3. Кредитний договір, який укладається з позичальником, в рамках Порядку,
має відповідати наступним умовам:
 цільове направлення кредиту: на розвиток підприємницької діяльності та на
проєкти з енергозбереження.
 строковий кредит або кредитна лінія у національній валюті України, на
суму, яка не перевищує 1 000 000 грн та на термін, який не перевищує 84 місяців
(включно);
 погашення відсотків за кредитом здійснюється щомісяця, максимальний
термін відстрочки по сплаті тіла кредиту не може перевищувати 6 місяців.
Учасник процедури компенсації протягом дії даного Порядку має право на
часткову компенсацію лише за одним кредитним договором, укладеним з одним
банком.
ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЧАСТКОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ


1. Обсяг часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам
малого та середнього підприємництва визначається як 50% від суми сплачених
(в межах нарахованих) податку на доходи фізичних осіб, в тому числі за
найманих працівників, та єдиного податку до бюджету Вінницької міської
територіальної громади (до 01.01.2021 – до бюджету Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади) у звітному періоді. Звітний період рівний ІІ,
ІІІ, ІV календарним кварталам 2020 року та I, ІІ, ІІІ, ІV календарним кварталам
2021 року.
2. Сума часткової компенсації не може перевищувати суми нарахованих
відсотків за користування кредитом у звітному періоді.
3. Часткова компенсація відсотків за залученим кредитом розраховується
починаючи з першого повного календарного кварталу, в якому діяв кредитний
договір.
4. В разі, якщо позичальник претендує на компенсацію в рамках даного
порядку та, в той же час, за тим же самим кредитним договором або декількома
кредитними договорами в межах одного Генерального кредитного договору є
учасником інших програм підтримки підприємництва, суттю яких є компенсація
відсотків за залученими кредитами, то такий учасник має право на компенсацію
згідно цього Порядку, але не більше сплачених відсотків та за вирахуванням
отриманих компенсацій в рамках інших програм підтримки.

5. Виконавчий комітет міської ради – головний розпорядник бюджетних
коштів на підставі рішення виконавчого комітету міської ради «Про нарахування
суми часткової компенсації відсотків, відповідно до Порядку часткової
компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам малого та середнього
підприємництва за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної
громади» здійснює перерахування часткової компенсації відсотків за
залученими кредитами на транзитний рахунок банку.
6. Банк на основі та відповідно до рішення виконавчого комітету міської
ради про нарахування суми часткової компенсації зобов’язаний перерахувати
кошти з транзитного рахунку на поточні рахунки учасників процедури
компенсації протягом 5 робочих днів з дати отримання коштів на транзитний
рахунок.
7. У випадках, коли учасник процедури компенсації порушив графік
погашення основної суми кредиту та відсотків за користування кредитом більше,
ніж на 5 робочих днів, банк зобов’язаний письмово повідомити про це
департамент економіки і інвестицій міської ради на другий операційний день
після настання такого факту.
8. Письмове повідомлення банку про факт порушення учасником процедури
компенсації графіку погашення основної суми кредиту або відсотків за
користування кредитом хоча б у одному місяці звітного кварталу відображається
банком у реєстрі учасників процедури компенсації та є виключною підставою
для відмови у частковій компенсації відсотків за весь звітний квартал.
9. При настанні повторного факту порушення учасником процедури
компенсації графіку погашення основної суми кредиту або відсотків за
користування кредитом, учасник процедури компенсації виключається з реєстру
учасників процедури компенсації без права на поновлення та отримання
подальшої компенсації.
10. Банк зобов’язаний надати департаменту економіки і інвестицій міської
ради підтверджуючі документи про перерахування коштів часткової компенсації
відсотків з транзитного рахунку на поточні рахунки учасників процедури
компенсації (завірену копію виписки по рахунку або меморіальний ордер)
протягом 7 робочих днів з дати отримання коштів на транзитний рахунок.
Підписується в трьох екземплярах (один з яких передається ДЕіІ ВМР)
________________
ПІБ

_________
дата

___________________

________________

назва

підпис

Додаток 1
Реєстр Позичальників
за _______________ 20__ р.
(квартал)

10

Банк:
«___» _____________________ 20__р.
М.П.

Відсоткова ставка

9

Строк кінцевого
погашення

8

Графік погашення

7

Сума кредиту

6

Строк

5

Дата

Кількість найманих
працівників

4

Номер

Річний дохід, тис. грн

Кредитний договір

Відсутня
заборгованість
щодо сплати
податків і зборів,
станом на ____

3

5

Перебуває/не
перебуває у стані
ліквідації

2

ЄДРПОУ

4

Ціль кредиту

1

Назва

3

КВЕД

№

2

Місце державної
реєстрації

1

11

12

13

14

15

16

17

________________________
(посада, прізвище та ініціали)

Прогнозна сума
нарахованих відсотків
Сума за
перший
квартал,
грн

Загальна
сума, грн

18

19

______________
(підпис)

Додаток 2
Реєстр Учасників процедури компенсації
за _______________ 20__ р.

№ рішення Про включення до
реєстру учасників

Назва,
ЄДРПОУ

№, дата Кредитного договору

№

Основний КВЕД

(квартал)
Кредитний договір

Строк дії
кредитного
договору,
міс.

Банк:
«___» _____________________ 20__р.
М.П.

Залишок
кредиту на
початок
звітного
кварталу, грн.

Відсоткова
ставка,%

Сума сплачених відсотків з початку
дії кредитного договору, грн.

Нараховано

Сплачено без
порушення
терміну

Сума сплачених відсотків у звітному
кварталі, грн.

Нараховано

________________________
(посада, прізвище та ініціали)

Примітка

Сплачено без
порушення
терміну

______________
(підпис)

Додаток 3

1

2

3

Бюджет Вінницької міської територіальної громади (до 01.01.2021 –
Бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади)

Найменування показника

ІН/
ЄДРПОУ

№ рішення Про включення до
реєстру учасників

№

Прізвище, ім’я,
по батькові
позичальника,
найменування
юридичної особи

№, дата Кредитного договору

Довідка щодо сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку Учасниками процедури компенсації
за __ квартал 20__ року станом на 21.___.20__року

Аналогічний період попереднього
календарного року

Звітний період

Разом

ПДФО, в
тому числі за
найманих
працівників

Єдиний
податок

Разом

ПДФО, в
тому числі за
найманих
працівників

Єдиний
податок

Сума заборгованості/
переплати
перед бюджетами по
сплаті всіх податків та
зборів, станом на кінець
звітного кварталу
заборгованість (-)
переплата (+)
Бюджет
Державний
Вінницької
бюджет
міської
територіаль
ної громади

Нараховано за звітний
період
Сплачено за звітний
період
Нараховано за звітний
період
Сплачено за звітний
період
Нараховано за звітний
період
Сплачено за звітний
період

ГУ ДПС у Вінницькій області
«___» _____________________ 20__р.
М.П.
Виконавець:

________________________
(посада, прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

№

1

Департамент економіки і інвестицій ВМР:
«____» ________________20__р.
М.П.
________________________
(посада, прізвище та ініціали)

Сума, що підлягає компенсації за
звітній квартал, грн.

Процент компенсації відсоткової
ставки, %

Сума сплачених відсотків у
звітному кварталі, грн.

Загальний розмір виплаченої
компенсації за весь період участі в
процедурі компенсації, грн

Сплачені % з початку дії
кредитного договору, грн.

Залишок кредиту на початок
звітного кварталу грн.

Відсоткова ставка,%

Строк дії кредитного договору, міс.

№ Рішення про виключення з реєстру
учасників (за наявності)

№ рішення Про включення з реєстру
учасників

№, дата Кредитного договору

Основний КВЕД

Квартали участі у процедурі часткової
компенсації

Додаток 4

Реєстр Учасників процедури компенсації та сума нарахованої компенсації (ведеться ДЕіІ)
станом на ________ 20__ р.
звітний квартал - __ квартал ____ року
Кредитний договір

Примітка

ПІБ - ІН/ Назва – ЄДРПОУ

1

2

3

______________
(підпис)

Додаток 5
Довідка про сплату податків
Назва ____________________
Код ЄДРПОУ / ІН ____________________
Місце реєстрації ________________________
Дата взяття на облік у Вінницькому управлінні
ГУ ДПС у Вінницькій області _______________
Інформація щодо сплачених податків до бюджету Вінницької міської
територіальної громади за ____________рік
Податок на доходи фізичних осіб, в т. ч. за найманих працівників
І кв
ІІ кв
ІІІ кв
ІV кв
Єдиний податок
І кв

ІІ кв

ІІІ кв

ІV кв

ГУ ДПС у
Вінницькій області:
«____» ________20__р.
______________
М.П.
Виконавець:

_________________
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Додаток 6
Заява щодо участі у процедурі часткової компенсації
Міському голові
Моргунову С.А.
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Прошу включити до Реєстру учасників процедури компенсації,
відповідно до Порядку часткової компенсації відсотків за залученими
кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів
бюджету Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням
Вінницької міської ради від 22.12.2017 №976 (зі змінами) (надалі – Порядок).
З Порядком ознайомлен__.
___________
Дата

___________
Підпис

Додаток 7
Міському голові
Моргунову С.А.
________________________
________________________
________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ
На виконання ст.9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання» надаю інформацію щодо державної допомоги, отриманої
мною протягом останніх трьох років, її форму та мету.
Державну допомогу протягом останніх трьох років:
а) не отримував;
б) отримував;

Роки

Роки

Роки

№

Суб’єкт
надання
державної
допомоги

Рішення про
призначення
державної
допомоги

Сума отриманої
допомоги, станом
на 1 число місця,
в якому укладено
кредитний
договір

Планова сума
отримання
державної
допомоги
протягом дії
кредитного
договору

Форма та
джерело
державної
допомоги

1
…
2
…
3
...

«____»________20__р.
______________

_________________
(прізвище та ініціали)

Виконавець:
*Розміщується на офіційному бланку суб’єкта господарювання, за наявності.

(підпис)

Додаток 8

ПАМ’ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА
для отримання компенсації по Порядку часткової компенсації відсотків за залученими
кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів
бюджету Вінницької міської територіальної громади
1. Оформлення кредиту у банку (збір та підготовка документів за переліком банку
для отримання кредиту). Якщо, за результатами аналізу на відповідність вимогам
Порядку*, банк визначив, що позичальник може претендувати на компенсацію позичальник збирає та передає банку наступні документи, який в свою чергу направляє їх
Департаменту економіки і інвестиції Вінницької міської ради (ДЕіІ ВМР):
 заява на ім’я Вінницького міського голови щодо участі в процедурі компенсації
(до ДЕіІ передається оригінал заяви);
 довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких
покладено на контролюючі органи відповідно до наказу Міністерства фінансів України від
03.09.18 №733, на дату укладання кредитного договору (до ДЕіІ ВМР передається
оригінал довідки);
 довідка ГУ ДПС у Вінницькій області щодо сплати податку на доходи
фізичних осіб, в тому числі за найманих працівників, та єдиного податку до бюджету
Вінницької міської територіальної громади (до 01.01.2021 – до бюджету Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади) за 4 квартали попереднього календарного
року, за формою визначеною Додатком 5 до Порядку (до ДЕіІ ВМР передається оригінал
довідки);
 повідомлення позичальника про наявність або відсутність факту отримання
державної допомоги, за формою, визначеною Додатком 7 до Порядку (до ДЕіІ ВМР
передається оригінал повідомлення);
 згода на обробку персональний даних (до ДЕіІ ВМР передається оригінал згоди);
Окрім того, банком подаються копії наступних документів до ДЕіІ:
 заявки-анкети позичальника на отримання кредиту;
 кредитного договору та графіків отримання та погашення основної суми кредиту;
 бізнес-плану або ТЕО проєкту, на реалізацію якого отримується кредит;
 заяви на ім’я керівника ГУ ДПС України у Вінницькій області щодо згоди на
передачу персональних даних та даних щодо сплати податків;
Також банком передається оригінал листа-повідомлення про прийняте рішення і
параметри кредитної операції.
*ВИМОГИ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗГІДНО ПОРЯДКУ
1. Позичальниками є суб’єкти підприємницької діяльності, які уклали кредитний
договір з банком та на момент оформлення кредитного договору відповідають наступним
критеріям:
 є резидентами України, що зареєстровані в населених пунктах, які входять до
складу Вінницької міської територіальної громади;
 перебувають на податковому обліку за основним місцем реєстрації у Вінницькому
управлінні ГУ ДПС у Вінницькій області та сплачують податок на доходи фізичних осіб та
єдиний податок (за умови перебування на спрощеній системі) до бюджету Вінницької
міської територіальної громади;

 відносяться до мікро-, малих або середніх підприємств;
2. Учасником процедури компенсації може бути позичальник, який на момент
оформлення кредитного договору відповідає наступним критеріям:
 веде господарську діяльність на території населених пунктів, що входять до складу
Вінницької міської територіальної громади та сплачує податок на доходи фізичних осіб та
єдиний податок (за умови перебування на спрощеній системі) до бюджету Вінницької
міської територіальної громади (до 01.01.2021 – до бюджету Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади) не менше, ніж повний попередній календарний рік (з 1 січня по 31
грудня);
 не перебуває у стані ліквідації, реорганізації;
 у позичальника відсутня заборгованість щодо сплати податків і зборів перед
бюджетами всіх рівнів;
 у позичальника відсутні порушення вимог нормативно правових актів прийнятих
Вінницькою міською радою та/або її виконавчими органами, а також факти невиконання
законних вимог органів місцевого самоврядування».
3. Кредитний договір, який укладається з позичальником, в рамках Порядку, має
відповідати наступним умовам:
 цільове направлення кредиту:
a. на розвиток підприємницької діяльності;
b. на проєкти з енергозбереження.
 строковий кредит або кредитна лінія у національній валюті України, на суму, яка
не перевищує 2 000 000 грн та на термін, який не перевищує 84 місяців (включно);
 погашення відсотків за кредитом здійснюється щомісяця, максимальний термін
відстрочки по сплаті тіла кредиту не може перевищувати 6 місяців.
Учасник процедури компенсації протягом дії даного Порядку має право на часткову
компенсацію лише за одним кредитним договором, укладеним з одним банком.
ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЧАСТКОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ
1. Часткова компенсація відсотків за залученим кредитом розраховується починаючи
з першого повного календарного кварталу, в якому діяв кредитний договір, і здійснюється
в період, обмежений кінцем кварталу, в якому завершилась дія кредитного договору.
2. Відсотки часткової компенсації складають:
 75% суми приросту податкових надходжень протягом чотирьох повних
календарних кварталів з дати укладання кредитного договору;
 50% суми приросту податкових надходжень протягом періоду з п’ятого по восьмий
включно повний календарний квартал з дати укладання кредитного договору;
 25% суми приросту податкових надходжень протягом періоду з дев’ятого по
дванадцятий включно повний календарний квартал з дати укладання кредитного договору.
3. Сума приросту податкових надходжень розраховується щоквартально за
наступною формулою:
 Sприросту1 = (Sсплачених_податків1.1.- Sсплачених_податків1.0)
a. Sприросту1 – сума приросту податкових надходжень, що підлягають
компенсації за відповідний повний календарний квартал, в якому діяв
кредитний договір;
b. Sсплачених_податків1.1. – сума сплачених (в межах нарахованих) єдиного
податку та податку на доходи фізичних осіб, в тому числі за найманих
працівників, до бюджету Вінницької міської територіальної громади (до
01.01.2021 – до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади) за відповідний повний календарний квартал, в якому діяв
кредитний договір;
c. Sсплачених_податків1.0. – сума сплачених (в межах нарахованих) єдиного
податку та податку на доходи фізичних осіб, в тому числі за найманих
працівників, до бюджету Вінницької міської територіальної громади (до
01.01.2021 – до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади) за аналогічний період попереднього календарного року.
4. Зазначений розрахунок проводиться щоквартально.
5. Виконавчий комітет міської ради – головний розпорядник бюджетних коштів на
підставі рішення виконавчого комітету міської ради «Про нарахування суми часткової
компенсації відсотків, відповідно до Порядку часткової компенсації відсотків за
залученими кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів
бюджету Вінницької міської територіальної громади» здійснює перерахування часткової
компенсації відсотків за залученими кредитами на транзитний рахунок банку.
6. Банк на основі та відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради про
нарахування суми часткової компенсації зобов’язаний перерахувати кошти з
транзитного рахунку на поточні рахунки учасників процедури компенсації протягом 5
робочих днів з дати отримання коштів на транзитний рахунок.
7. У випадках, коли учасник процедури компенсації порушив графік погашення
основної суми кредиту та відсотків за користування кредитом більше, ніж на 5 робочих
днів, банк зобов’язаний письмово повідомити про це департамент економіки і інвестицій
міської ради на другий операційний день після настання такого факту.
8. Письмове повідомлення банку про факт порушення учасником процедури
компенсації графіку погашення основної суми кредиту або відсотків за користування
кредитом хоча б у одному місяці звітного кварталу відображається банком у реєстрі
учасників процедури компенсації та є виключною підставою для відмови у частковій
компенсації відсотків за весь звітний квартал.
9. При настанні повторного факту порушення учасником процедури компенсації
графіку погашення основної суми кредиту або відсотків за користування кредитом, учасник
процедури компенсації виключається з реєстру учасників процедури компенсації без права
на поновлення та отримання подальшої компенсації.
10.
Банк зобов’язаний надати департаменту економіки і інвестицій міської ради
підтверджуючі документи про перерахування коштів часткової компенсації відсотків з
транзитного рахунку на поточні рахунки учасників процедури компенсації (завірену копію
виписки по рахунку або меморіальний ордер) протягом 7 робочих днів з дати отримання
коштів на транзитний рахунок.
Підписується в трьох екземплярах (один з яких передається ДЕіІ ВМР)
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С. Моргунов

Департамент економіки і інвестицій
Сітарський Владислав Сергійович
Головний спеціаліст відділу підтримки бізнесу Управління економічної
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