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КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

__40________ сесії _____VII____ скликання


27.07.2017 року
м. Каховка
№  720/40

Про надання поворотної фінансової 
допомоги комунальному підприємству теплових 
мереж «Каховтеплокомуненерго»

	Відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України, статей 78, 179 Господарського кодексу України, статті 1046 Цивільного кодексу України, статей 25, 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

В И Р І Ш И ЛА:
    1. Надати комунальному підприємству теплових мереж «Каховтеплокомуненерго» поворотну фінансову допомогу в сумі 352000,00 (триста п´ятдесят дві тисячі гривень 00 копійок), згідно з Порядком надання поворотної фінансової допомоги КПТМ «Каховтеплокомуненерго», затвердженим пунктом 2 даного рішення.
  2.Затвердити Порядок надання поворотної фінансової допомоги КПТМ «Каховтеплокомуненерго»(додається).
       3. Фінансовому управлінню міської ради передбачити в міському бюджеті відповідні кошт и.
   4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Каховської міської ради.
       5.  Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Орєхов І.М.).
       6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування (Мовчан А.Ю.), та з питань роботи житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища (Потоскуєв О.В.).

Міський голова 									А.А.Дяченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_______2017 № _______
Порядок 
надання поворотної фінансової допомоги 
КПТМ «Каховтеплокомуненерго»

 
Порядок надання поворотної фінансової допомоги КПТМ «Каховтеплокомуненерго» (далі - Порядок) визначає механізм перерахування та використання коштів, передбачених у міському бюджеті КПТМ «Каховтеплокомуненерго» для надання поворотної фінансової допомоги.
 
1. Визначення термінів
1.1. Поворотна фінансова допомога - 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.
1.2. Позичальник поворотної фінансової допомоги (далі - Позичальник) - Каховська міська рада в особі міського голови.
1.3. Головний розпорядник бюджетних коштів фінансової поворотної допомоги (далі - Головний розпорядник) - Виконавчий комітет Каховської міської ради.
1.4 Одержувач поворотної фінансової допомоги (далі - Одержувач) - КПТМ «Каховтеплокомуненерго».
 
2. Умови та строк надання поворотної фінансової допомоги
2.1. Поворотна фінансова допомога надається із загального фонду міського бюджету в національній валюті України у безготівковому порядку (платіжним дорученням) та в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідні цілі.
2.2. Поворотна фінансова допомога надається Одержувачу на безоплатній основі, тобто, плата за користування грошовими коштами не стягується.
2.3. Поворотна фінансова допомога надається Одержувачу відповідно до плану використання бюджетних коштів та на основі договору між Головним розпорядником та Одержувачем на строк у межах  бюджетного року.
2.4. Перерахування грошових коштів здійснюється Позичальником на казначейський рахунок  Головного  розпорядника.  Головний розпорядник перераховує кошти на рахунок  Одержувача, відкритий у Державній казначейській службі.
2.5. Поворотна фінансова допомога вважається наданою Головним розпорядником Одержувачу з моменту перерахування коштів на рахунок, відкритий у Державній казначейській службі, що підтверджується випискою  казначейської служби.
2.6. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Одержувача відповідно до напрямів господарської діяльності підприємства, визначених Статутом.
3.  Порядок повернення поворотної фінансової допомоги
3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до 25 грудня 2017 року.
3.2. Повернення грошових коштів проводиться шляхом перерахування грошових коштів Одержувачем на казначейський рахунок Головного розпорядника.

 4. Права та обов’язки сторін
4.1. Одержувач має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу Головному розпоряднику.
4.2. Одержувач зобов’язаний повернути поворотну фінансову допомогу до закінчення терміну, визначеного пунктом 3.1.
4.3. Головний розпорядник зобов’язаний протягом 3-х днів після одержання коштів фінансової допомоги, що повертається, спрямувати їх до бюджету міста.
4.4. Сторони зобов’язані виконувати умови відповідно до Порядку та укладеного договору.
 
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, з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, та індексації за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
 
6. Контроль за виконанням Порядку
6.1. Контроль за строками надання та повнотою повернення поворотної фінансової допомоги покладається на Головного розпорядника - Виконавчий комітет Каховської міської ради.
 


