
Додаток 2 

до рішення міської ради 
від 16.02.2022 № 8/25-5  

 

ПРОЄКТ  

ТИПОВОГО ДОГОВОРУ 

про надання поворотної фінансової 

допомоги   (підтримки) комунальному підприємству  

 

 

м. Покровськ                                                                  « »   20__ року 

 

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету,  в особі  

__________________________,  що  діє на підставі ______________________ (далі - 

Позикодавець), з однієї сторони та _______(підприємство)_____, в особі  

директора______________________, що  діє на підставі Статуту (далі – Позичальник), з іншої 

сторони, а разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Відповідно до рішення Покровської міської ради Донецької області від ________ 

№____ Позикодавець надає грошові кошти у вигляді поворотної фінансової допомоги 

(підтримки), а Позичальник зобов’язується повернути надані кошти в порядку та на умовах, 

передбачених цим Договором. 

1.2. Поворотна фінансова допомога (підтримка) – це сума коштів, що надійшла 

платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів 

або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є 

обов'язковою до повернення (п.п. 14.1.257 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України). 

 

2. УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ 

2.1. Поворотна фінансова допомога (підтримка) надається у національній валюті 

України в сумі ______________ грн. _____________ (сума прописом) 

_____________________________) у безготівковому порядку в межах коштів, передбачених 

у місцевому бюджеті на відповідні цілі. 

2.2. Поворотна фінансова допомога (підтримка) надається Позичальнику на 

безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. 

2.3. Перерахування   грошових   коштів здійснюється  Позикодавцем на рахунок 

Позичальника, відкритий в установленому законодавством порядку. 

2.4. Поворотна фінансова допомога (підтримка) вважається наданою Позикодавцем 

Позичальнику з моменту перерахування коштів на рахунок, відкритий в установленому 

законодавством порядку. 

2.5. Поворотна фінансова допомога (підтримка) використовується для потреб 

відповідно до напрямів господарської діяльності Позичальника, визначених Статутом. 

 

3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ 

    3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 15 грудня поточного  

року. 

3.2. Повернення фінансової допомоги (підтримки) проводиться шляхом 

перерахування грошових коштів Позичальником на окремий рахунок Позикодавця, 

відкритий в установленому законодавством порядку. 

 



 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну фінансову 

допомогу до місцевого бюджету. 

4.2.  Позичальник зобов’язаний повернути поворотну фінансову допомогу до 

закінчення терміну, визначеного п.3.1. Договору. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 

зобов'язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України. 

5.2. Поворотна фінансова допомога, повернута несвоєчасно або не в повному обсязі, 

стягується до місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства України. За 

порушення термінів повернення фінансової допомоги стягується пеня у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, що діяла в період прострочення 

виконання зобов'язань. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ 

6.1. Контроль за строками надання та повнотою повернення поворотної фінансової 

допомоги (підтримки) покладається на Позикодавця. 

 

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ 

7.1. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають з 

Договору, Сторони керуються чинним законодавством України. 

7.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. 

            7.3. У разі недосягнення згоди спір вирішується у судовому порядку. 

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до _____ 20__ року, 

але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим 

Договором. 

8.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності 

за порушення його умов. 

8.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та 

підписуються Сторонами. 

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

8.5. Договір складено у двох оригінальних примірниках українською мовою по 

одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу та є автентичними за 

змістом. 

 

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Позикодавець Позичальник 

Головний розпорядник коштів місцевого 

бюджету 

Комунальне підприємство 

 

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами 

Покровської міської ради Донецької області 

Директор Департаменту                                              Ю. Порецька 

 

 
Секретар міської ради                                                                               Н.В. Іваньо 


