
 
Про затвердження переліку 
отримувачів фінансової  
підтримки 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Порядком фінансової підтримки суб’єктів мікропідприємництва та малого 

підприємництва за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя, затвердженим 

рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.03.2021 №79, 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перелік суб’єктів господарювання – позичальників, які 

уклали кредитні договори та яких включено до переліку отримувачів фінансової 

підтримки (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Константинова О.О.   

Міський голова В.В.Буряк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету міської ради 
_____________ № _____ 

 

Перелік суб’єктів господарювання -позичальників, які уклали кредитні договори та 
яких включено до переліку отримувачів фінансової підтримки 

№ Назва 
Місце державної 

реєстрації 
КВЕД Ціль кредиту 

Кредитний договір 

Номер Дата 
Графік 

погашення 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ФОП Чепель Андрій 
Вікторович 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

49.41 Вантажний 
автомобільний 
транспорт (основний) 

придбання 
автомийки та 

земельної 
ділянки 

2845910671-
КД-2 12.08.2021 рівними 

частинами 

2 
ФОП Курнос 
Володимир 

Володимирович 

департамент 
реєстраційних 
послуг 
Запорізької 
міської ради 

62.02 Консультування 
з питань 
інформатизації 
(основний) 

придбання 
комп’ютерної 

техніки 

2850410715-
КД-1 20.08.2021 рівними 

частинами 

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

Керуючий справами 
виконкому ради Р.А.Омельянович 

 

 

 



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 

затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки» 
 

Програмою фінансування деяких заходів щодо сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2021 рік, 

затвердженою рішенням Запорізької міської ради від 28.12.2020 №36, 

передбачена реалізація заходів з часткової компенсації відсотків за 

залученими кредитами суб’єктами господарювання.  

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 12.03.2021 

№79 затверджено Порядок фінансової підтримки суб’єктів 

мікропідприємництва та малого підприємництва за рахунок коштів бюджету 

м. Запоріжжя (далі - Порядок).  

Відповідно до Порядку фінансова підтримка надається з моменту 

прийняття рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про 

затвердження переліку отримувачів фінансової підтримки. 

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 Порядку та відповідність всім вимогам до 

позичальника та вимогам кредитного договору. 

Згідно з пунктом 13 Порядку реєстр позичальників, які уклали кредитні 

договори за Програмою фінансової державної підтримки «Доступні кредити 

5-7-9%», щомісячно надається до департаменту надання адміністративних 

послуг та розвитку підприємництва банками, з якими Запорізька міська рада 

уклала Меморандум про співпрацю. 

Зважаючи на вищезазначене пропонується включити до переліку 

отримувачів фінансової підтримки суб’єктів господарювання – позичальників, 

які уклали кредитні договори, згідно з реєстром, наданим 

АТ КБ «Приватбанк». 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Богачова, 2807525 
 


