
 

 

 

ПОРЯДОК  

використання коштів, передбачених у бюджеті Рівненської міської 

територіальної громади  на часткову компенсацію відсоткових ставок за 

кредитами банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого та 

середнього підприємництва  

 

 

 1. Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Рівненської 

міської територіальної громади на часткову компенсацію відсоткових ставок за 

кредитами банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого та 

середнього підприємництва, відповідно до Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва в місті Рівному на 2020 - 2021 роки (далі – 

Порядок), визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб’єктам 

малого і середнього підприємництва шляхом часткової компенсації з місцевого 

бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими 

установами на реалізацію проєктів суб’єктів малого та середнього 

підприємництва (далі – компенсація відсотків).  

 2. Компенсація відсотків надається на конкурсних засадах (далі - 

конкурсний відбір) суб’єктам малого та середнього підприємництва, які 

зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань, зареєстровані і перебувають на 

податковому обліку  в ГУ ДПС у Рівненській області, здійснюють господарську 

діяльність на території Рівненської міської територіальної громади та 

сплачують податки до  бюджету Рівненської міської територіальної громади.  

 3. Для проведення конкурсного відбору проєктів, розпорядженням 

міського голови утворюється комісія з конкурсного відбору проєктів суб’єктів 

малого та середнього підприємництва, які передбачають залучення коштів  

бюджету Рівненської міської територіальної громади для часткової компенсації 

відсоткових ставок за кредитами банків (далі – конкурсна комісія). 

До складу Конкурсної комісії можуть входити депутати Рівненської 

міської ради, представники виконавчих органів Рівненської міської ради, , 

об’єднань суб’єктів господарювання та інфраструктури підтримки 

підприємництва. 

У разі необхідності, конкурсна комісія має право залучати експертів 

відповідного профілю та створювати експертні групи для підготовки висновків 

до поданих учасниками конкурсу проєктів. 

 4. Право на одержання компенсації відсотків, за рішенням конкурсної 

комісії, може надаватись суб'єктам малого та середнього підприємництва, які  
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відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського 

кодексу України та: 

- здійснюють не менше одного року господарську діяльність на території 

Рівненської міської територіальної громади та сплачують податки до бюджету 

Рівненської міської територіальної громади;  

- не мають заборгованості з виплати заробітної плати, заборгованості 

перед державним і місцевим бюджетами, Пенсійним фондом України та 

фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

- розробили або реалізують проєкт, який передбачає: створення 

додаткових робочих місць; впровадження енергозберігаючих та екологічно 

чистих технологій; модернізацію, оновлення та придбання основних фондів для 

розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг, 

виконання робіт);  соціальний розвиток; 

- забезпечують співфінансування проєкту за рахунок власних коштів у 

розмірі не менше 20 відсотків його вартості; 

- отримали цільовий кредит в банку для реалізації проєкту, за винятком 

кредитних ресурсів, використаних, як обігові кошти. 

5. До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти малого і середнього 

підприємництва або їх участь у конкурсі може бути призупинена, якщо вони: 

- є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними 

фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками 

ринку цінних паперів, ломбардами; 

- здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, обмін валют; 

- здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних 

видів діяльності; 

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про 

банкрутство; 

- перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; 

- подали завідомо недостовірні відомості та документи; 

- мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, 

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

- мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати; 

- мають прострочену заборгованість по сплаті кредиту (з урахуванням 

відсотків за його користування). 

6. Не менше ніж за 30 календарних днів до проведення конкурсного 

відбору управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської 

ради (далі – Управління економіки міста) розміщує оголошення про прийом 

документів для конкурсного відбору проєктів суб’єктів малого та середнього 

підприємництва, які передбачають залучення коштів бюджету Рівненської 

міської територіальної громади для часткової компенсації відсоткових ставок за 

користування кредитами банків, на офіційному сайті Рівненської міської ради.  

В оголошенні зазначаються місце прийому документів для участі в 

конкурсному відборі, умови його проведення, перелік необхідних документів та  
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кінцеві строки їх подання, адреса електронної пошти та номер телефону, за 

яким надаються відповідні роз’яснення. 

Зазначена інформація може бути поширена також в інший спосіб. 

7. Для участі у конкурсному відборі суб’єкти підприємницької діяльності 

до закінчення граничного терміну внесення конкурсних пропозицій подають 

Управлінню економіки міста два примірники заяви та пакет документів, 

зазначених в додатках 1 та 2 до цього Порядку.  

Документи подаються суб’єктом підприємницької діяльності або 

уповноваженою ним особою. Наявність усіх передбачених Порядком 

документів перевіряється секретарем конкурсної комісії. При наявності повного 

пакету документів заява реєструється у книзі реєстрації учасників конкурсного 

відбору. Один примірник заяви з відміткою про номер та дату реєстрації 

повертається суб’єкту підприємницької діяльності. Книга реєстрації учасників 

конкурсного відбору повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена 

печаткою Управління економіки міста. 

Якщо подається неповний пакет документів, заява не реєструється і 

документи повертаються претенденту із повідомленням причини повернення. 

Після усунення виявлених недоліків суб’єкт малого та середнього 

підприємництва до закінчення кінцевого строку подання заяв має право подати 

її повторно. 

У разі виявлення невідповідності проєкту визначеним у Порядку 

критеріям або недостовірності поданої інформації, приймається рішення про 

відмову в участі даного претендента у конкурсному відборі з відповідною 

аргументацією. Відмова за підписом голови (або заступника голови) та 

секретаря конкурсної комісії надсилається заявнику в термін до 5 днів з дня 

отримання від заявника повного пакету документів. 

Відповідальність за повноту і достовірність відомостей в зазначених 

документах покладається на суб’єктів малого та середнього підприємництва.  

8. Секретар конкурсної комісії не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати 

проведення конкурсного відбору надсилає електронною поштою резюме 

проєктів та бізнес-плани до них членам конкурсної комісії для ознайомлення. 

9. Конкурсна комісія за результатами розгляду поданих матеріалів 

проводить засідання та приймає рішення щодо кожного із представлених 

проєктів. 

Презентації проєктів на засіданні конкурсної комісії здійснюють 

безпосередньо керівники суб’єктів підприємництва або уповноважені ними 

особи. 

Конкурсна комісія має право, за необхідності, прийняти рішення про 

здійснення перевірки достовірності наданої інформації шляхом виїзду на місце 

реалізації проєкту. 

10. Основними критеріями при визначенні переможців конкурсного 

відбору проєктів є: 

- економічна доцільність та строк окупності проєкту; 

- розмір прибутку та рентабельність виробництва від реалізації проєкту; 

- кількість додаткових робочих місць, які створено або планується 

створити; 
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- збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг); 

- рівень середньої заробітної плати за останній бюджетний період; 

- збільшення податків та зборів до бюджетів усіх рівнів; 

- скорочення споживання енергоносіїв, зменшення впливу на екологію; 

- соціальне та регіональне значення проєкту. 

11. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців конкурсу та 

затвердження умов фінансової підтримки проєктів переможців приймається на 

засіданні комісії, у присутності не менш ніж двох третин її складу, відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів, голос 

голови конкурсної комісії є вирішальним.  

Переможців конкурсу може бути декілька, їх кількість визначається 

окремо за результатами кожного конкурсного відбору. 

Конкурсна комісія має право залучати до участі в засіданнях комісії 

експертів, передбачених пунктом  3 цього Порядку. 

12. Результати проведення конкурсу оформляються протоколом. 

Конкурсна комісія протягом 5 робочих днів після прийняття рішення 

повідомляє про результати конкурсного відбору всіх учасників. Переможцям 

конкурсу надається витяг із протоколу для подання його банкам, які видали 

кредит, або обслуговують кредит відповідно до вимог, передбачених 

Національним банком України.  

13. На підставі вищезазначеного витягу між банком, який видав кредит, 

суб'єктом підприємницької діяльності – переможцем конкурсу (далі – 

позичальником) та Управлінням економіки міста укладається тристоронній 

договір про порядок часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами 

банків, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для 

реалізації проєктів. 

У разі невиконання або порушення суб’єктом підприємницької діяльності 

умов тристороннього договору, Управління економіки міста має право 

припинити часткову компенсацію відсотків та внести на розгляд конкурсної 

комісії питання про розірвання зазначеного договору в односторонньому 

порядку. 

Якщо кредит надано банківською установою, яка є нерезидентом 

України, укладається тристоронній договір між Управлінням економіки міста, 

позичальником та уповноваженим обслуговуючим банком, передбаченим 

відповідним реєстраційним свідоцтвом установи Національного банку України 

(або юридичною особою, зареєстрованою в Україні і уповноваженою 

вищезазначеною банківською установою – нерезидентом України на вчинення 

дій від її імені). 

14. Банк, який видав кредит, або уповноважений обслуговуючий банк чи 

юридична особа згідно з абзацом 3 пункту 13 цього Порядку до 10 числа 

місяця, що настає за звітним періодом (або в інший термін, установлений 

тристороннім договором), подає Управлінню економіки два примірники 

відомості позичальника щодо сплати фінансових зобов’язань за кредитом, 

залученим в банку та розміру часткової компенсації з місцевого бюджету 

відсоткових ставок за користування цим кредитом згідно з додатком 3 до цього  
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Порядку та по примірнику платіжних доручень (або завіреної копії) щодо 

сплати тіла кредиту та відсотків за користування кредитом. 

15. Компенсація відсотків по кредитних договорах суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, які не отримують аналогічну за видами державну 

підтримку, не повинна перевищувати двох облікових ставок Національного 

банку України, які діяли на період прийняття рішення конкурсною комісією. 

16. Компенсація відсотків по кредитних договорах суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, які отримують аналогічну за видами державну 

підтримку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 

№28 (із змінами), складає 50% від встановленої компенсаційної відсоткової 

ставки.  

17. Загальна сума компенсації має складати не більше 100,0 тис. грн. в рік 

на одного позичальника. 

18. Сплата відсоткових ставок за кредитами здійснюється за рахунок 

власних коштів позичальників з наступною частковою компенсацією з  

бюджету Рівненської міської територіальної громади. 

19. На підставі тристороннього договору, вказаного у пункті 13 Порядку, 

та поданої інформації, визначеної пунктом 14 цього Порядку, цільові кошти 

місцевого бюджету (відповідно до Порядку казначейського обслуговування 

місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України 

від 23.08.2012 № 938) перераховуються на спеціальний рахунок відкритий 

відповідно до даного тристороннього договору для переможця конкурсного 

відбору в банку, який видав кредит, або уповноваженому обслуговуючому 

банку, який обслуговує кредит нерезидента України, або на банківський 

рахунок позичальника, визначений тристороннім договором, вказаним в пункті 

13 Порядку. 

20. Кошти на компенсацію відсотків надаються суб'єктам малого та 

середнього підприємництва в межах поточного бюджетного року. У разі, коли 

термін реалізації проєкту перевищує один бюджетний рік, питання подальшої 

компенсації відсотків розглядається конкурсною комісією в наступному 

бюджетному році щодо кожного проєкту окремо та оформляється протоколом. 

Компенсація відсотків здійснюється відповідно до рішення конкурсної 

комісії з визначеної дати, але не раніше початку бюджетного року, в межах 

кошторисних призначень в місцевому бюджеті, передбачених на даний захід у 

Програмі розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 

відповідний рік. 

21. Конкурсна комісія має право змінювати затверджений у 

тристоронньому договорі розмір компенсації відсотків за рахунок цільових 

коштів місцевого бюджету залежно від: 

- зміни облікової ставки Національним банком України; 

- наявності фінансових ресурсів  бюджету Рівненської міської 

територіальної громади; 

- стану реалізації проєкту. 
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Зазначені зміни оформляються протоколом, на підставі якого вносяться 

необхідні корективи до тристороннього договору, визначеного пунктом 13 

цього Порядку. 

22. Банк щомісячно надає Управлінню економіки міста довідку про 

отримання суб’єктом підприємницької діяльності коштів, призначених для 

компенсації відсотків, протягом п’яти банківських днів після їх перерахування  

на рахунок позичальника. 

23. Для здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних 

коштів, суб'єкти підприємницької діяльності протягом періоду отримання 

часткової компенсації відсотків щокварталу  до 25 числа місяця,  що  настає  за 

звітним періодом надають Управлінню економіки міста звіт про хід реалізації 

проєкту. 

24. У разі виникнення спірних питань чи незгоди учасника з рішенням 

конкурсної комісії, він має право: 

- протягом 5 робочих днів з дня отримання витягу з протоколу звернутись 

до голови конкурсної комісії з пропозицією переглянути прийняте рішення 

щодо нього; 

- оскаржити рішення конкурсної комісії у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

Питання, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до 

діючого законодавства України. 

 

Керуючий справами  виконкому           П. Середюк 



Додаток 1 
до Порядку використання коштів, передбачених в бюджеті 

Рівненської міської територіальної громади на часткову 

компенсацію відсоткових ставок за кредитами банків, що 

надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого та 

середнього підприємництва (абзац 1 пункту 7) 

 

Комісії з конкурсного відбору проєктів суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, які передбачають залучення 

коштів бюджету Рівненської міської територіальної 

громади для часткової компенсації відсоткових ставок за 

кредитами банків 

 

З А Я В А 

на участь у конкурсному відборі проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва,  

які передбачають залучення коштів бюджету Рівненської міської територіальної громади для 

часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами банків 

 

(повне найменування юридичної особи /прізвище, ім’я, по батькові ФОП) 

________________________________________________________________________________ 

(код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (для ФОП) 

________________________________________________________________________________ 

(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи / фізичної особи – підприємця / 

уповноваженої особи) 

________________________________________________________________________________ 

(адреса  юридичної особи / фізичної особи – підприємця) 

________________________________________________________________________________ 

(телефон, телефакс, адреса електронної поштової скриньки) 

________________________________________________________________________________ 

(основний вид діяльності) 

Назва проєкту: 

________________________________________________________________________________ 

Назва банку, який видав кредит:  

________________________________________________________________________________ 

Дата і номер кредитної угоди:  

________________________________________________________________________________ 

Термін дії кредитної угоди: 

________________________________________________________________________________ 

Сума (ліміт) кредиту ( грн.): 

________________________________________________________________________________ 

 

Відсоткова ставка банку за користування кредитом : __________________________________  

 

Цільове призначення кредиту:______________________________________________________ 

  
 З прописаними у Порядку вимогами щодо отримання часткової компенсації відсоткових ставок за 

кредитами банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого та середнього підприємництва, 

ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати. 

Не заперечую в здійсненні перевірки достовірності наданої мною інформації та проведенні 

моніторингу виконання проєкту із залученням експертів. 

 

Керівник підприємства / ФОП     ____________________________

 (підпис)________________                                                    (ініціали та прізвище) 

                           

Реєстраційний N ______________від "___" ____________ 20__ р. 
 

 

Начальник 

управління економіки міста               В. Липко 



Додаток 2 

до Порядку  

(пункт 7) 

 

 

ПЕРЕЛІК  

документів, які подаються суб’єктами малого та середнього підприємництва  

для участі у конкурсному відборі проєктів, які передбачають залучення коштів  

бюджету Рівненської міської територіальної громади для часткової компенсації 

відсоткових ставок за кредитами банків 

 

Для фізичних осіб - підприємців: 

 

- Заява на участь у конкурсі. 

- Копія паспорту, ідентифікаційного коду фізичної особи - підприємця. 

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань. 

- Резюме проєкту (характеристика суб’єкта підприємницької діяльності та 

опис проєкту). 

- Довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (інших 

обов’язкових платежів); про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування; про стан сплати (заборгованості) страхових 

внесків до Пенсійного фонду України; про відсутність простроченої заборгованості 

за кредитом та з виплати заробітної плати. 

- Податкова звітність за минулий звітний період та попередній рік (в разі 

наявності). 

- Бізнес-план, який містить такі розділи: короткий опис проєкту (резюме); 

характеристика об’єкта інвестування та продукції (послуги) за проєктом; аналіз 

ринку та конкурентів, план маркетингу; план і структура виробництва (надання 

послуг); організаційний план управління проєктом; оцінка ризиків; фінансовий 

план проєкту. 

- Копія договору, завірена банком, який видав кредит. У разі надання кредиту 

банківською установою, яка є нерезидентом України, подаються передбачені 

чинним законодавством України документи відповідних установ Національного 

банку України. 

- Прогнозний помісячний графік сплати відсотків та погашення суми кредиту 

на період отримання компенсації відсотків (поточний рік). 

- Довідку про розмір сплачених податків та зборів до державного та міського 

бюджетів за поточний звітний період та попередній рік (в розрізі податків та 

зборів). 

- Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів: 

- рахунки – фактури; 

- договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за 

придбаний товар або виконані роботи (копія); 

- акт прийому-передачі товару/акт про надання послуг або накладна на товар. 
 

Для юридичних осіб: 
 

- Заява на участь у конкурсі. 

- Копія паспорту,  ідентифікаційного коду керівника підприємства. 



2 

 

- Нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут або положення), 

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань. 

- Резюме проєкту (характеристика суб’єкта підприємницької діяльності та 

опис проєкту). 

- Фінансовий звіт (звіт про фінансові результати та баланс) за поточний 

звітний період та попередній рік (в разі наявності). 

- Довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (інших 

обов’язкових платежів); про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування; про стан сплати (заборгованості) страхових 

внесків до Пенсійного фонду України; про відсутність простроченої заборгованості 

за кредитом та з виплати заробітної плати. 

- Бізнес-план, який містить такі розділи: короткий опис проєкту (резюме); 

характеристика об’єкта інвестування та продукції (послуги) за проєктом; аналіз 

ринку та конкурентів, план маркетингу; план  структура виробництва (надання 

послуг); організаційний план управління проєктом; оцінка ризиків; фінансовий 

план проєкту. 

- Копія договору, завірена банком, який видав кредит. У разі надання кредиту 

банківською установою, яка є нерезидентом України, подаються передбачені 

чинним законодавством України документи відповідних установ Національного 

банку України. 

- Прогнозний помісячний графік сплати відсотків та погашення суми кредиту 

на період отримання компенсації відсотків (поточний рік). 

- Довідку про розмір сплачених податків та зборів до державного та міського 

бюджетів за поточний звітний період та попередній рік (в розрізі податків та 

зборів). 

- Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів: 

- рахунки – фактури; 

- договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за 

придбаний товар або виконані роботи (копія); 

- акт прийому-передачі товару/акт про надання послуг або накладна на товар. 

 

 

Начальник 

управління економіки міста             В. Липко 

 

 

 



 

Додаток 3 
до Порядку (пункт 14) 

 

ПОГОДЖЕНО 

Управління економіки міста 

_____________________    ____________ 
(Прізвище, ініціали)             (підпис)  

          М.П. 

"_____"______________ 20__ рік 

 

Відомість позичальника щодо сплати фінансових зобов’язань за кредитом, залученим в банку та розміру часткової 

компенсації з бюджету Рівненської міської територіальної громади для часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами 

банків за користування цим кредитом  

 
Реквізити позичальника: 

р/р ___________________________________ 

найменування банку ____________________ 

код МФО______________________________ 

код ЄДРПОУ___________________________ 
 

№ 

п/п 

Назва 

позичальника 

Номер і дата 

кредитного 

договору 

Номер 

спеціального 

рахунку  

Період 

сплати, 

місяць 

Загальна 

сума 

погашення 

кредиту 

(грн.) 

Сплачено в рахунок, (грн.) 
Дата 

сплати 

зобов'язань 

 

Курс НБУ на 

дату сплати 

зобов'язань  

(грн.) 

 

Залишок    

зобов'язань 

(грн.)  

 

Розмір 

компен-

сації 

(%) 

 

Підлягає 

компен-

сації, 

(грн.) 

погашення  
тіла кредиту  

 

сплати 
відсотків 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 -          - - 

2 -          - - 

 

Банк       "___" _______________ 20__ рік    ___________________                _______________________ 
                                            (підпис)                                                          (посада, прізвище, ініціали) 

Начальник 

управління економіки міста                  В. Липко 


