ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 22.05.2020 № 2218

52 сесія 7 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», враховуючи доповідну записку департаменту
економіки і інвестицій міської ради від 22.04.2020 року № 01-00-004-20320
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 22.12.2017 №976 (зі змінами),
доповнивши його розділами 8 та 9, а саме:
1.1. «8. Тимчасовий механізм Порядку за кредитними договорами,
укладеними до 31.12.2020 року» згідно з додатком 1 до даного рішення.
1.2. «9. Пам’ятка позичальника для отримання компенсації згідно з
Порядком часткової компенсації відсотків за залученими кредитами
суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на період дії
тимчасового механізму Порядку» згідно з додатком 2 до даного рішення
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та
сфери послуг (Р. Андронійчук) та з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку (В. Кривіцький).

Міський голова

С. Моргунов

Додаток 1
до рішення міської ради
від 22.05.2020 № 2218
8. Тимчасовий механізм Порядку за кредитними договорами, укладеними
до 31.12.2020 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 31.12.2020 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 об’єднаної територіальної громади та сплачує податок
на доходи фізичних осіб та єдиний податок (за умови перебування на спрощеній
системі) до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади не
менше, ніж повний рік;
• подав на розгляд банку бізнес-план або ТЕО на реалізацію бізнес-проекту
та/або проекту з енергозбереження в підприємницьких цілях;
• не перебуває у стані ліквідації, реорганізації;
• у позичальника відсутня заборгованість щодо сплати податків і зборів перед
бюджетами всіх рівнів.
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
проекти 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 проекту, 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 03.09.18 №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
об’єднаної територіальної громади у звітному періоді. Звітний період рівний ІІ,
ІІІ, ІV календарним кварталам 2020 року та I календарному кварталу 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.
•

Міський голова

С. Моргунов

Додаток 2
до рішення міської ради
від 22.05.2020 № 2218
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 об’єднаної 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 проекту, 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 03.09.18 №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 об’єднаної 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 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 об’єднаної територіальної громади та сплачує податок
на доходи фізичних осіб та єдиний податок (за умови перебування на спрощеній
системі) до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади;
• подав на розгляд банку бізнес-план або ТЕО на реалізацію бізнес-проекту
та/або проекту з енергозбереження в підприємницьких цілях;
• не перебуває у стані ліквідації, реорганізації;
• у позичальника відсутня заборгованість щодо сплати податків і зборів перед
бюджетами всіх рівнів.
3. Кредитний договір, який укладається з позичальником, в рамках Порядку,
має відповідати наступним умовам:
• цільове направлення кредиту: на розвиток підприємницької діяльності та на
проекти 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
об’єднаної територіальної громади у звітному періоді. Звітний період рівний ІІ,
ІІІ, ІV календарним кварталам 2020 року та I календарному кварталу 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 об’єднаної
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

Міський голова

_________
дата

___________________

________________

назва

підпис

С. Моргунов

Департамент економіки і інвестицій
Лемешко Марко Олегович
Головний спеціаліст відділу підтримки бізнесу Управління економічної політики

