
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Двадцять друга сесія 
Сьомого скликання

Рішення

від  21 грудня  2018 року     
с. Нижня Сироватка

Про  внесення  до  Програми  розвитку
малого  та  середнього  підприємництва
Нижньосироватської  сільської  ради  на
2018-2020 роки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону  України  «Про  розвиток  та  державну  підтримку  малого  і  середнього
підприємництва в Україні» Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Внести  зміни  до  Програми  розвитку  малого  та  середнього  підприємництва
Нижньосироватської сільської ради на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням 14 сесії 7
скликання від 23.02.2018 року (зі змінами), а саме:

У  додатку  2  до  Програми  «Правила  надання  часткової  компенсації  сплачених
відсотків  за  кредитами,  отриманими  суб’єктами  малого  підприємництва  у  державних
банківських установах»  згідно з додатком до цього рішення. 

Сільський голова                                                     В.Ю. Суспіцин



Додаток
До рішення   22  сесії 7 скликання 
Нижньосироватської сільської ради 
7 скликання від 21.12.2018 року

1. У додатку 1 до Програми «Правила надання часткової компенсації сплачених відсотків
за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських
установах» (далі Правила):

1.1. Підпункт б) пункту 3.3. після слів «отримання Кредиту» доповнити словами
«(за наявності)».

1.2. У пункті 3.18. підпункти в) д) виключити.
1.3. Пункт 3.23. викласти в новій редакції:
«3.23. Суб’єкт підприємництва за розгляд заяви, зазначеної у п. 3.3. цих Правил,

сплачує Фонду, за надання послуг відповідно до цих Правил, комісійний платіж – 250
(двісті п’ятдесят) гривень за кожну заяву Суб’єкта підприємництва – у термін не раніше
виконання вимог п. 3.4. цих Правил, але  до моменту виконання вимог п. 3.6. цих Правил.

Дохід  від  сплати  Суб’єктами  підприємництва  комісійного  платежу
використовується Фондом на фінансування своєї поточної діяльності.»

1.4. У пункті 3.24. слова «будь-якими державними  та недержавними банківськими
установами»  замінити  словами  «Банком  за  кредитним  договором,  за  яким  отриманий
Кредит,  та  за  іншими договорами про надання  банківських  послуг,  укладеними з  цим
Банком».

2. У додатку В до Правил:
2.1. У розділі 2 «Умови надання компенсації»:
2.1.1.  Підпункт  2.1.8.  пункту  2.1.  слова  «державними  та  недержавними

банківськими установами» замінити словами «Банком за іншими договорами про надання
банківських послуг, укладеними з цим Банком».

2.1.2. Пункт 2.6. виключити.
2.2. У розділі 3 «Порядок виплати компенсації»:
2.2.1.  У  пункт  3.1.  слова  «сума  комісійного  платежу  за  перерахування  траншу

Компенсації, яку має сплатити Суб’єкт підприємництва на користь Фонду, у розмірі 1 %
(один відсоток) від суми траншу» виключити.

2.2.2.  Підпункти  3.3.3.,  3.3.5.,  3.3.8.  пункту  3.3.  виключити,  а  підпункти  3.3.4.,
3.3.6., 3.3.7. вважати відповідно пунктами 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.

2.2.3. Пункт 3.6. виключити.
2.3. У розділі 4 «Права та обов’язки Сторін»:
2.3.1 Підпункт 4.1.1., 4.1.5. пункту 4.1. виключити, а підпункти 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4.,

вважати відповідно підпунктами 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.
2.3.2 Підпункт 4.4.4. пункту 4.4. виключити, а підпункт 4.4.5. вважати підпунктом

4.4.4.
3. У додатку Г до Правил пункт 4 виключити, а пункти 5,6,7 вважати відповідно

пунктами 4,5,6.

Сільський голова                                         В.Ю. Суспіцин


