
 
 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 
від 27.07.2020 №299 «Про затвердження Порядку фінансової підтримки 
суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва за рахунок коштів 
бюджету  м. Запоріжжя»

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №28 «Про 

надання фінансової державної підтримки» (зі змінами) виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 27.07.2020 №299 «Про затвердження Порядку фінансової підтримки 

суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва за рахунок коштів 

бюджету м. Запоріжжя», а саме: затвердити Порядок фінансової підтримки 

суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва за рахунок коштів 

бюджету м. Запоріжжя в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А. 

Міський голова В.В.Буряк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого 
комітету Запорізької міської 
ради 
_______________№ _____ 

 

ПОРЯДОК  

фінансової підтримки суб’єктів мікропідприємництва та  

малого підприємництва за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя 

 

1. Цей Порядок розроблений на виконання Програми фінансування 

деяких заходів щодо сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 

у місті Запоріжжі (далі - Програма) 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», постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.01.2020 №28 «Про надання фінансової державної 

підтримки» (зі змінами). 

2. Порядок визначає умови, критерії та механізм надання фінансової 

підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва у формі 

часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами у національній валюті, 

отриманими відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки 

суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №28 (зі змінами), з 

метою:  

- розвитку підприємництва, зокрема сприяння розвитку суб’єктів 

підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, 

високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження 

інновацій, а також сприяння створенню нових робочих місць та підприємств, 

поверненню трудових мігрантів до України; 

- запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації 

спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також для запобігання та подолання 

їх наслідків, у тому числі від встановленого Кабінетом Міністрів України 

карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2; 

- рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами 

суб’єктів підприємництва. 

3. Для цілей цього Порядку: 

суб’єктом малого підприємництва, у тому числі мікропідприємництва 

(далі - суб’єкт підприємництва) вважається фізична особа - підприємець або 

юридична особа, річний дохід якого від будь-якої діяльності не перевищує 

суму, еквівалентну 10 та 2 млн. євро відповідно, визначену за офіційним 

валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній 

день звітного періоду.  



 

Показник річного доходу суб’єкта підприємництва від діяльності 

визначається на підставі офіційних звітних даних такого суб’єкта 

підприємництва за останні чотири квартали (для суб’єкта підприємництва, що 

подає квартальну звітність) або за останній звітний рік (для суб’єкта 

підприємництва, що подає річну звітність). Зазначений в цьому пункті 

граничний показник річного доходу суб’єкта підприємництва розраховується 

сумарно щодо всієї групи пов’язаних із суб’єктом підприємництва 

контрагентів. Група пов’язаних із суб’єктом підприємництва контрагентів 

визначається відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання 

діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного 

банку від 28 серпня 2001 р. № 368. При цьому суб’єкт підприємництва не може 

входити до групи пов’язаних з ним контрагентів, які не відповідають 

зазначеним в цьому пункті граничним показникам щонайменше протягом 

останніх двох календарних кварталів; 

- діючий бізнес - господарська діяльність суб’єкта підприємництва, 

строк реєстрації якого як суб’єкта господарювання перевищує 12 місяців та 

факт проведення яким підприємницької діяльності підтверджується 

документально; 

- новостворений бізнес (стартап) - господарська діяльність суб’єкта 

підприємництва, строк реєстрації якого як суб’єкта господарювання не 

перевищує 12 місяців, а також господарська діяльність суб’єкта 

підприємництва, строк реєстрації якого як суб’єкта господарювання перевищує 

12 місяців у разі, коли факт ведення ним підприємницької діяльності не 

підтверджується документально; 

- рефінансування - надання уповноваженим банком кредиту на 

погашення заборгованості суб’єкта підприємництва за діючим кредитом, 

наданим уповноваженим банком або іншим банком України та/або зміна умов 

діючого кредитного договору, укладеного суб’єктом підприємництва з 

уповноваженим банком, зокрема зміна розміру процентної ставки за кредитом, 

що підлягає сплаті суб’єктом підприємництва, з метою надання йому 

державної підтримки у вигляді компенсації процентів, передбаченої цим 

Порядком; 

- 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; 

- банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має 

виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до 

Державного реєстру банків; який є уповноваженим банком за державною 

програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та з яким Запорізька міська рада уклала 

Меморандум про співпрацю (далі – Банк); 



- позичальник - суб’єкт підприємництва, що зареєстрований у 

встановленому законом порядку на території міста Запоріжжя, який уклав 

кредитний договір з Банком за державною програмою «Доступні кредити  

5-7-9%»; 

- реєстр позичальників - перелік позичальників, що уклали кредитні 

договори з Банками за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» та 

які відповідають критеріям, зазначеним у даному Порядку; 

- фінансова підтримка - часткова компенсація позичальнику 

сплачених відсотків за користування кредитом, отриманим відповідно до 

державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»; 

- отримувач фінансової підтримки - позичальник, який відповідає 

критеріям для отримання фінансової підтримки; 

- граничний річний обсяг фінансової підтримки - гранична сума 

коштів, яка передбачена у бюджеті міста Запоріжжя на фінансову підтримку  

суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва на відповідний 

бюджетний рік. 

4. Взаємовідносини між Банками та суб’єктами підприємництва в 

частині отримання кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-

9%» регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 №28 

«Про надання фінансової державної підтримки» (зі змінами). 

5. Даний Порядок поширюється на суб’єктів підприємництва, які є 

учасниками державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» та відповідають 

критеріям для отримувачів фінансової підтримки, визначеним цим Порядком. 

Термін дії даного Порядку обмежується терміном дії відповідної 

Програми. 

Першим періодом, за яким проводиться компенсація відсотків, є місяць, 

в якому прийнято відповідне рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради про затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки. 

Фінансування здійснюється з місяця, наступного за місяцем, в якому 

прийняте відповідне рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

про затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки та діє в межах 

фінансування, передбаченого Програмою, але не більше 12 місяців.  

6. Для отримання фінансової підтримки відповідно до цього Порядку 

суб’єкт підприємництва має відповідати наступним критеріям: 

- суб’єкт підприємництва є фізичною особою - резидентом, 

зареєстрованим в установленому законом порядку як фізична особа - 

підприємець, або юридичною особою - резидентом, учасники (засновники) 

якого є фізичними або юридичними особами - резидентами України та кінцеві 

бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами - резидентами 

України; 

- зареєстрований в місті Запоріжжя; 

- для новоствореного бізнесу (стартап) суб’єкт підприємництва 

повинен мати бізнес-план щодо реалізації інвестиційного проекту, на 

впровадження якого суб’єкт підприємництва залучає кредит; 

 



 

- суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним 

контрагентів за останні три календарних роки не отримував державної 

допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за 

офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на 

останній день попереднього фінансового року; 

- суб’єкт підприємництва не підпадає під обмеження щодо надання 

державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». 

Для реалізації мети рефінансування існуючої заборгованості в банках 

України за раніше отриманими кредитами суб’єкт підприємництва також 

повинен відповідати таким критеріям: 

- забезпечення протягом строку отримання державної підтримки 

збереження не менш як 50 відсотків фонду оплати праці та 50 відсотків 

чисельності персоналу порівняно із станом на 1 березня 2020 р. (у разі 

наявності найманих працівників). 

7. Відповідність Позичальників критеріям, визначеним цим Порядком, 

перевіряється Банками. 

Банки здійснюють відбір, оцінку кредитоспроможності та кредитування 

суб’єктів підприємництва відповідно до власних правил, процедур та 

банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених цим Порядком. 

8. Кредитний договір, який укладається з позичальником, в рамках дії 

даного Порядку, має відповідати наступним умовам: 

- строковий кредит у національній валюті України на суму, яка не 

перевищує 1,0 млн. грн; 

- погашення відсотків за кредитом здійснюється щомісяця, 

максимальний термін відстрочки по сплаті тіла кредиту не може перевищувати 

6 місяців. 

9. Отримувач фінансової підтримки протягом дії даного Порядку має 

право на часткову компенсацію відсотків протягом не більше 12 місяців лише 

за одним кредитним договором. 

10. Обсяг часткової компенсації відсотків за залученими кредитами 

отримувачам фінансової підтримки визначається в обсязі нарахованих 

відсотків за користування кредитом у звітному періоді за ставкою 5% річних, 

але в будь - якому разі не більше загального обсягу нарахованих відсотків. 

11. Банк зобов’язаний довести до відома позичальників, що відповідають 

критеріям визначеним цим Порядком, їх право на отримання  фінансової 

підтримки, ознайомити з умовами даного Порядку. 

12. Підставою для включення суб’єкта господарювання до реєстру 

позичальників є подання позичальником підписаної заяви на адресу 

департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва 

Запорізької міської ради щодо отримання фінансової підтримки за формою, 

передбаченою Додатком 1 цього Порядку та відповідність всім вимогам до 

позичальника та вимогам кредитного договору. 

13. Щомісячно, протягом 10 календарних днів місяця, наступного за 



 

 звітним, Банк з офіційної електронної адреси надсилає на електронну 

адресу департаменту надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради reception.dnaprp@zp.gov.ua (з 

одночасним направленням у паперовому вигляді) реєстр позичальників, за 

формою, передбаченою Додатком 2 цього Порядку, які уклали кредитні 

договори у звітному місяці за Програмою фінансової державної підтримки 

суб’єктів мікро- та малого підприємництва «Доступні кредити 5-7-9 %» та 

відповідають вимогам цього Порядку. 

Разом з реєстром позичальників, по кожному з позичальників Банком 

подаються наступні документи: 

- заява на адресу департаменту надання адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва Запорізької міської ради щодо отримання фінансової 

підтримки; 

- копія кредитного договору з позичальником; 

- згода на обробку персональних даних. 

Перелік позичальників формується Банками за датою укладання 

кредитного договору за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». В 

разі обмеженості бюджетних асигнувань включення позичальників до переліку 

отримувачів фінансової підтримки здійснюється у відповідності до дати 

укладання кредитних договорів. 

Також Банк щомісячно, у вищезазначений термін, надає департаменту 

надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької 

міської ради довідку по кожному з отримувачів фінансової підтримки про 

обсяг сплачених відсотків за користування кредитом із зазначенням обсягу, що 

підлягає компенсації за рахунок коштів бюджету міста та відповідних 

реквізитів поточного рахунку отримувача.  

14. Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради протягом 10 робочих днів з дня 

отримання реєстру позичальників та пакету документів, зазначених у п.13 

даного Порядку, готує та подає виконавчому комітету Запорізької міської ради 

проєкт рішення про затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки 

відповідно до цього Порядку. 

15. Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради протягом 5 робочих днів з дати 

прийняття рішення виконавчим комітетом Запорізької міської ради про 

затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки, надає Банкам 

завірені копії даного рішення. 

16. Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради письмово на адресу, зазначену у заяві 

щодо отримання фінансової підтримки, повідомляє позичальників про 

включення або не включення їх до реєстру отримувачів фінансової підтримки 

протягом 5 робочих днів з дати прийняття  відповідного рішення виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

17. Першим звітним місяцем для розрахунку часткової компенсації  



 

вважається повний календарний місяць, в якому позичальник був визначений 

отримувачем фінансової підтримки відповідним рішенням виконавчого 

комітету Запорізької міської ради. 

18. Отримувач фінансової підтримки у разі зміни реквізитів поточного 

рахунку для перерахування коштів компенсації оперативно, протягом 3-х 

робочих днів, інформує департамент надання адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва Запорізької міської ради. 

19. Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради протягом 10 робочих днів з дня 

отримання довідок про суми компенсації подає на реєстрацію територіальному 

органу казначейства реєстр фінансових зобов’язань та платіжні документи на 

перерахування часткової компенсації відсотків за залученими кредитами на 

поточні рахунки учасників процедури компенсації. 

Перерахування часткової компенсації відсотків за залученими кредитами 

суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва проводиться в 

межах видатків, передбачених на цю мету у бюджеті міста Запоріжжя у 

відповідному році. 

20. У випадках, коли отримувач фінансової підтримки порушив графік 

погашення основної суми кредиту та відсотків за користування кредитом 

більше, ніж на 10 робочих днів, Банк зобов’язаний письмово повідомити про 

це департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва 

Запорізької міської ради на другий операційний день після настання такого 

факту. 

21. Письмове повідомлення Банку про факт порушення отримувачем 

фінансової підтримки графіку погашення основної суми кредиту або відсотків 

за користування кредитом хоча б за один місяць є виключною підставою для 

відмови у частковій компенсації відсотків за цей місяць.  

22. При настанні повторного факту порушення отримувачем фінансової 

підтримки графіку погашення основної суми кредиту або відсотків за 

користування кредитом, отримувач фінансової підтримки втрачає право на 

отримання в подальшому фінансової підтримки, про що департаментом 

надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької 

міської ради готується відповідне рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради. 

Проєкт рішення про виключення суб’єкта підприємництва з переліку 

отримувачів фінансової підтримки подається на розгляд виконавчого комітету 

Запорізької міської ради не пізніше, ніж через 10 робочих днів  з дня 

отримання другого повідомлення про порушення отримувачем фінансової 

підтримки графіку погашення основної суми кредиту або відсотків за 

користування кредитом. 

23. Суб’єкт підприємництва позбавляється права на часткову 

компенсацію відсотків за залученими кредитами з дати виявлення Банком 

будь-якого факту: 

 



 

- надання суб’єктом підприємництва недостовірної або недійсної 

інформації, що призвело до виплати коштів державної підтримки на користь 

суб’єкта підприємництва, який не мав права на отримання такої державної 

підтримки; 

- недоцільного використання суб’єктом підприємництва кредитних 

коштів, отриманих від уповноваженого банку; 

- визнання уповноваженим органом з питань державної допомоги 

державної підтримки, наданої відповідно до Постанови та/або даного Порядку 

на користь суб’єкта підприємництва, державною допомогою, недопустимою 

для конкуренції; 

- належності суб’єкта підприємництва до суб’єктів, які визначені 

статтею 13 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні». 

Про виявлення будь-якого із перелічених фактів Банк зобов’язаний 

повідомити департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради в триденний термін. Суб’єкт 

підприємництва позбавляється права на отримання державної підтримки та 

зобов’язаний повернути незаконно отриману фінансову підтримку у формі 

часткової компенсації відсотків за залученими кредитами. 

24. Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами суб’єктам 

підприємництва згідно з цим Порядком здійснюється головним розпорядником 

бюджетних коштів - департаментом надання адміністративних послуг та 

розвитку підприємництва Запорізької міської ради. 

25. Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради відповідно до діючих нормативно-

правових актів з питань бюджету готує розрахунок необхідного обсягу коштів 

на часткову компенсацію відсотків, відповідно до наявних реєстрів учасників 

процедури компенсації, підтверджених Банками, та подає бюджетний запит до 

департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради. 

26. Видатки на надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва 

згідно з цим Порядком фінансуються в межах коштів, передбачених на цю 

мету в бюджеті міста Запоріжжя на відповідний рік. 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради: 

- складає паспорт бюджетної програми та, в разі потреби, вносить до 

нього зміни; 

- відповідно до рішень виконавчого комітету Запорізької міської 

ради та довідок про обсяги сплачених учасниками процедури компенсації 

відсотків за користування кредитом із зазначенням обсягу, що підлягає 

компенсації за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя, виданих Банками, 

подає до територіального органу казначейства документи на перерахування 

коштів часткової компенсації відсотків за залученими кредитами суб’єктам 

мікропідприємництва та малого підприємництва на поточні рахунки учасників 

процедури компенсації; 



- веде облік фінансування та проводить аналіз виконання показників 

бюджетної програми. 

Граничний річний обсяг компенсації фінансової підтримки суб’єктів 

підприємництва за рахунок коштів бюджету міста може бути переглянутий 

Запорізькою міською радою за поданням виконавчого комітету Запорізької 

міської ради на підставі відповідних розрахунків департаменту надання 

адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради 

в межах реальних можливостей бюджету міста. 

27. У разі наявності вільного фінансового ресурсу в бюджеті міста 

Запоріжжя або його дефіциту, видатки бюджету на часткову компенсацію 

можуть бути відповідно скориговані у встановленому порядку. 

 
 

Директор департаменту надання 
адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва міської ради          Н.А.Мила 
 
 

Керуючий справами виконкому ради         Р.А.Омельянович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до Порядку фінансової  
підтримки суб’єктів  
мікропідприємництва та 
малого підприємництва за 
рахунок коштів бюджету  
м. Запоріжжя 

 

Заява на отримання фінансової підтримки  

відповідно до Порядку фінансової підтримки суб’єктів мікропідприємництва та 

малого підприємництва за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя 

 

 Департамент надання 

адміністративних послуг  

та розвитку підприємництва 

Запорізької міської ради 

 

ПІБ СГД: 

 

Фактична адреса СГД: 

 

Тел. 

 

 

Керуючись рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

27.07.2020 № 299 «Про затвердження Порядку фінансової підтримки суб’єктів 

мікропідприємництва та малого підприємництва за рахунок коштів бюджету  

м. Запоріжжя» (зі змінами) прошу провести відшкодування відсоткових ставок 

за кредитом. 

Кредитний договір з уповноваженим банком за державною програмою 

«Доступні кредити 5-7-9%» додається.  

З Порядком фінансової підтримки суб’єктів мікропідприємництва та 

малого підприємництва за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя 

ознайомлений. 

 

 

 

 

 

____________        ______________ 
       (дата)                 (підпис) 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
до Порядку фінансової підтримки  
суб’єктів мікропідприємництва та  
малого підприємництва за рахунок  
коштів бюджету м. Запоріжжя 

 

Реєстр позичальників за ______________________20_____          
                                    (місяць) 
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Банк:                
"_____" _________________________ 20_____р.   _____________________________________________   _______________________________ 

М.П.        (посада, ПІБ)      (підпис)  

 
 


