КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 жовтня 2018 р. № 877
Київ
Про внесення змін до
Порядку надання місцевих гарантій
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 541
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 45, ст. 1774; 2014 р., № 90,
ст. 2582; 2015 р., № 74, ст. 2429; 2016 р., № 68, ст. 2298), зміни, що
додаються.

Прем’єр-міністр України

Інд. 67

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 р. № 877
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання місцевих гарантій
1. Підпункт 7 пункту 4 викласти у такій редакції:
“7) завірені в установленому порядку копії:
рішення про бюджет Автономної Республіки Крим чи міський бюджет
на відповідний рік (із змінами). Якщо у зазначеному рішенні не передбачено
надання місцевої гарантії, також подається проект рішення про бюджет,
яким передбачено внесення відповідних змін;
форм фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджету
Автономної Республіки Крим чи міського бюджету (звіту про фінансовий
стан (баланс), звіту про виконання місцевого бюджету, інформації про
місцевий борг, інформації про гарантований відповідно Автономною
Республікою Крим, територіальною громадою міста борг, інформації про
надані місцеві гарантії) за рік, що передує року, в якому приймається
рішення про надання місцевої гарантії;”.
2. Доповнити постанову пунктом 71 такого змісту:
“71. До укладення договору про надання місцевої гарантії відповідний
місцевий фінансовий орган повинен отримати рішення Антимонопольного
комітету у випадках, передбачених
Законом України “Про державну
допомогу суб’єктам господарювання”, завірена в установленому порядку
копія якого подається Мінфіну.”.
3. Пункт 8 викласти у такій редакції:
“8. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів місцевого
боргу та місцевих гарантій Мінфін в установленому ним порядку проводить
реєстрацію наданих місцевих гарантій.
Для реєстрації наданих місцевих гарантій у Реєстрі місцевих
запозичень та місцевих гарантій Верховна Рада Автономної Республіки
Крим та міські ради подають Мінфіну у десятиденний строк після укладення
договору про надання місцевої гарантії завірену в установленому порядку
його копію, а також завірені в установленому порядку копії:
договорів, виконання зобов’язань за якими забезпечено гарантіями;
договорів про погашення заборгованості позичальника перед
Автономною Республікою Крим або територіальною громадою міста за
виконання гарантійних зобов’язань;
змін, що вносилися до істотних умов таких договорів.”.
____________________

