
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIІСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

24 лютого 2022 р.              Стрий                            №  1004

Про затвердженняПорядку надання поворотної
фінансової допомоги КП «Управляюча компанія

  «Комфортний Стрий»
  Стрийської міської ради на 2022 р.

     Розглянувши звернення КП «Управляюча компанія «Комфортний Стрий» 
Стрийської міської ради  керуючись п. 22 ч. І ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

       1.Надати поворотну фінансову допомогу комунальному підприємству 
«Управляюча компанія «Комфортний Стрий» Стрийської міської ради у розмірі 
800,00тис.грн.
      2.Затвердити Порядок надання поворотної фінансової допомоги 
комунальному підприємству «Управляюча компанія «Комфортний Стрий» 
Стрийської міської ради на 2022р.

     3.Фінансовому управлінню Стрийської міської ради (Л. Ковавль) 
здійснювати фінансування поворотної допомоги у межах коштів, затверджених 
Управлінню житлово-комунального господарства Стрийської міської ради

    4.Контроль за виконанням даного  рішення  покласти  на                                                     
депутатські комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального 
господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери 
послуг, з питань житлової політики та енергозбереження ( О. Йосипчук).

Міський голова                                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток №1
до рішення  ХVIІІ сесії VIІІ
демократичного скликання
Стрийської міської ради
від “24”лютого2022року 
№1004

Порядок

Надання поворотної фінансової допомоги 
КП « Управляюча компанія «Комфортний Стрий» Стрийської міської 

ради

1. Загальні положення

Цей Порядок визначає механізм перерахування та використання коштів, 
передбачених у міському бюджеті для надання поворотної  фінансової допомоги.

  Фінансова допомога підприємству надається відповідно до рішення Стрийської 
міської ради на поворотній основі з метою  забезпечення  стабільності роботи комунального 
підприємства «Управляюча компанія «Комфортний Стрий» Стрийської міської ради.

2.Джерела, обсяги та умови надання поворотної фінансової допомоги

2.1  Надавачем поворотної фінансової допомоги виступає Стрийська міська рада в 
особі міського голови через головного розпорядника бюджетних коштів.

2.2Головним розпорядником коштів фінансової поворотної допомоги виступає 
Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського 
району Львівської області. 

2.3Одержувачем коштів-КП«Управляюча компанія «Комфортний Стрий» Стрийської 
міської ради.
2.4 Поворотна фінансова допомога надається з міського бюджету в національній валюті 
України у безготівковому порядкута в межах коштів, передбачених у міському бюджеті 
(800,00 тис. грн.) на відповідні цілі.

         2.5. Поворотна фінансова допомога надається Одержувачу на безоплатній основі, тобто 
плата за користування грошовими коштами не стягується.

2.6. Поворотна фінансова допомога надається Одержувачу на основі договору між 
Надавачом та Одержувачем коштів.

         2.7.  Перерахування грошових коштів здійснюється Головним розпорядником на 
рахунок Одержувача, відкритий в установі банку.

2.8. Поворотна фінансова допомога  вважається наданою Головним розпорядником 
Одержувачу з моменту перерахування коштів на рахунок відкритий в установі банку, що 
підтверджується випискою банку.

2.9 Поворотна фінансова допомога використовується Одержувачем на виплату заробітної 
плати, податків та зборів.



1. 3. Порядок повернення поворотної фінансової допомоги
2.
3.1 Поворотна фінансова допомога підлягає повному поверненню шляхом 

перерахування грошових коштів на дохідний рахунок UA 22 899998 0314321974000613941, 
код платежу-00008862, ЄДРПОУ 38008294- ГУК Львів Стрийська ТГ не пізніше 01 грудня 
2022р.

3.2 Строк повернення допомоги, установлений у пункті 3.1 цього порядку, не 
може бути продовженим .

3. 4. Права та обов’язки сторін
4.

4.1 Підприємство має право достроково повернути отриману поворотну 
фінансову допомогу до міського бюджету.

4.2 Підприємство зобов’язане повернути поворотну фінансову допомогу до 
закінчення терміну, визначеного п.3.1
4.3. Сторони зобов’язані виконувати умови відповідно до цього Порядку та укладеного 
договору.

1. 5. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов’язань відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Фінансова допомога, повернута несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає 
індексації і стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства України. За 
порушення строків повернення фінансової допомоги стягується пеня у розмірі подвійної 
облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

1. 6.Контроль за виконанням порядку надання поворотної 
фінансової допомоги

2.

6.1. Контроль за строками надання та повнотою повернення поворотної фінансової допомоги 
покласти на постійну депутатськукомісіюз питань планування фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку (С. Ковальчук)

Секретар ради                                                                                                      Мар’ян БЕРНИК


