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Порядок
нада н ня поворотноI фiна llcoBoT допомоги

кП кВИШнIвсъктЕПлоЕнЕрго> Вишневоi MicbKoi Ради
Бучашського району КиiвськоТ областi

порядок надання поворотнот фiнансовот допомоги кп
кВИШнIвсЬктЕпЛоЕнЕРГо)) ВишневоТ MicbKoT Ради Бучанського районукитвськот областi (д-i - ГIорядок) визначас механiзм перерахування та
використання коштiв, передбачсIIих у бlоджетi Вишневоi MicbkoT
територiальноТ громади кП кВИШнIвсЪктЕпЛоЕнЕРГо) для надання
поворотноТ фiнансовоТ допомоги.

l. ВизllачеltItя TepMiHiB
1.1. ПОворотIrа фiнаr{сова доIIомОга - цс суМа кошТiв, щО надiйШла платнику
пода,гкiв у користування за договором, який не передбачас нарахування
процентiв або надання iнших видiв компеItсацiй у виглядi 

-плати 
за

корисTування такими коштами, та е обов'язковою до повернення.
|.2. ПОЗИКОДаВеЦЬ ПОВоротноТ фiнансовоТ допомоги (далi - пози*одu".ць) _
викоltавчий KoMiTeT ВишtlевоТ MicbKoT ради.
l .3.ПоЗичальIIиК (одержувач поворотltоТ фirrаrrсовоТ допомоги) (далi
Одержувач) _ кП кВИШнIвсЬктЕпЛоЕнЕРГО), власнИком якого с
Вишtнева Micbкa рада.

2. УпrовI| т,а ст,рок IlалаIllIя ]IoвopoTlloT фillаllсовоi допомоги
2.|. Поворо,гIIа фiнаrrсова допомога IIадасться iз загального фонду бюджету
вишневот MicbkoT територiа-тtьнот громади В нацiональнiй валютi Укратни убезготiвковому порядку (платiжним дорученням) та в межах коштiв,
передбачених у бюджетi на вiлповiднi цiлi.
2.2. ПоворотIIа фiнаrrсова допомога tIа/(аеться Одержувачу на безоплатнiй
ocHoBi, тоб,го, плата за користуванtIя грошов ими коштами не стягу€1ься.
2.з. ПоворотI{а фiнаrrсова допомога надасться Одержувачу вiдповiдно до
коц]торису та плану наданtIя кредитiв або плаrIу використання бюджетних
коштilз вiдповiдIlо до договору мiж Позикодавцем та Одержувачем на строк
у межах бIоджетIIого року.
2.4. ПерерахуваI{rIя грошових Kott_tTiB здiйсrrlо€ться з
paxyllKy Позикодавця платiжIIим дору енням на рахунок

казначейського
Одержувача,

зазначений у договорi i вiдкритий в ycTal{oBi баrrку.
2.5 . Поворо,гIlа фiнансова /Iопомога I]важа€ться наданою
MoМetlTy перерахуваFIня коштiв на банкiвський рахунок
пiдтверджустLся випискою.

Одержувачу з

Одержувача, що



2.6. Поворотна фiнансова допомога використовусться
ОдержуваLIа вiдповiдно до напрямiв господарськоТ дiяльностi
визначених Статутом та договором.

3. Порядок поверllеtlIIя пoвopoTlloi фiнансовоi
з. l . Поворотна фirrансова допомога пiдлягае поверненню
ГIозикодавцIо /lo 25 грудня РокУ, в якому воIIа була надана,
Графiка погашеIIня поворотноТ фiнансовоТ допомоги, якиЙ с
частиною договору.

для потреб

з.2. Позикодавець протягом 2-х дrлiв пiсля одержання коштiв фiнансовот
допомоги, що повертасться одержувачем, спрямовус Тх до бюджету
ВишltевоТ MicbKoT територiальноТ громади.

4. Права та обов'язки cTopill
4.|. Одер>lсувач ма€ право достроково поверIIути отриману поворотrIу
фiнаьrсову допомогу ПозикодавцIо.
4.2. ОлержуваЧ зобов' язаllий поверI{ут.и поворотну
закiнчення TepMiHy, визначеного пунктом 3.1.

фiнансову допомогу до

4.з . С,гороlrи зобов'язанi виконувати умови вiдповiдно до Порядку та
укладеrIого доt,овору.

5. ВiлповillальIIiст,ь cTopill
5. 1 . Сторони несуть вiдповiдальltiстъ за невиконання чи ненЕUIежне
викоIIаIIIIЯ своТх зобов'язаIIь вiдповiдлIо до чинного законодавства УкраТни.
5.2. Фiнаtlсова допомога, повернута несвоечасно або не в повному обсязi,
пiдлягае iндексацiТ i стягусться до бюджету ВишневоТ MicbKoi ,.р"rорiальноТ
r,ромади вiдповiдrtо до чиIIного законодавства УкраIни з урахуванням пенi у
розмiрi подвiйнот облiковот ставки Нацiончшьного банку Укратни на дату
IIарахуваIIня rteHi вiд суми заборговаttостi, та iндексацiт за кожний день
просl,рочен}{я, вклIочаючи день оплати.

пiдприемства,

допомоги
Олержувачем
вiдповiдно до
невiд>>смною

повернення гIоворо.гltоТ
- викоltавчий комiт.е.г

б. Коllтроль за викоIlаll1lям Порядку
6.1. Контроль за строками надання та повнотоIо
фilIаrtсоtзоl' допомоги покJIалас].ься tIa Позикодаt]ця
Виш_lt leBoT м icbKoT ради.

Секрет,ар pallIl Аllлрiй ЧЕЧИJIО


