БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27 липня 2021 року

м. Біла Церква

№ 499

Про затвердження Порядку надання допомоги застрахованим особам на
період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених
з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і використання коштів місцевого
бюджету для надання допомоги застрахованим особам в Білоцерківській
міській територіальній громаді
Розглянувши пояснювальну записку управління економіки Білоцерківської міської
ради від 19 липня 2021 року № 16-63, відповідно до пункту 40 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про надання допомоги застрахованим
особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року
№ 328 «Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення
обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021 року № 329 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236»,
пункту 4.8. розділу 4. Заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в
Білоцерківській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням
Білоцерківської міської ради від 28 січня 2021 року № 252-08-VIIІ (із змінами), враховуючи
лист Київської обласної державної адміністрації від 24 червня 2021 року №
3057/02/24.02.2021, з метою забезпечення підтримки суб’єктів малого та середнього
підприємництва і застрахованих осіб, у зв’язку із запровадженням на території
Білоцерківської міської територіальної громади обмежувальних протиепідемічних заходів,
що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб’єктів господарювання, виконавчий
комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Порядок надання допомоги застрахованим особам на період здійснення
обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і
використання коштів місцевого бюджету для надання допомоги застрахованим особам в
Білоцерківській міській територіальній громаді згідно Додатку.
2. Визначити суму допомоги застрахованим особам, що надається за рахунок коштів
бюджету Білоцерківської міської територіальної громади у розмірі 700,00 гривень.
3. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради, на виконання пункту 4.8. розділу
4. Заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Білоцерківській міській
територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської
ради від 28 січня 2021 року № 252-08-VIIІ (із змінами), профінансувати відповідні виплати.
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4. Виконавчому комітету Білоцерківської міської ради перерахувати допомогу
застрахованим особам відповідно переліків застрахованих осіб, наданих Київською обласною
державною адміністрацією.
5. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради
оприлюднити рішення в засобах масової інформації та повідомлення про початок виплати
допомоги.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з
розподілом обов’язків.
В.о. міського голови

Дмитро КИРИШУН

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 27 липня 2021 року № 499
ПОРЯДОК
надання допомоги застрахованим особам
на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів,
запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і використання коштів місцевого бюджету для
надання допомоги застрахованим особам в Білоцерківській міській територіальній громаді

1. Цей Порядок визначає механізм надання допомоги застрахованим особам за
рахунок коштів місцевого бюджету у зв’язку із втратою частини заробітної плати (доходу)
застрахованими особами, робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок
запровадження у 2021 році починаючи з лютого обмежувальних протиепідемічних заходів з
метою запобігання поширенню на території Білоцерківської міської територіальної громади
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яка
передбачена Законом України «Про надання допомоги застрахованим особам на період
здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» (далі - допомога), а також процедуру передачі переліків застрахованих осіб, що
сформовані для надання допомоги за рахунок коштів державного бюджету, для надання
допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету.
2. Допомога застрахованим особам надається за рахунок коштів бюджету
Білоцерківської міської територіальної громади, у рамках пункту 4.8 розділу 4 Заходів
програми розвитку малого і середнього підприємництва в Білоцерківській міській
територіальній громаді на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням від 28 січня 2021 року №
252-08-VIIІ (із змінами).
Допомога надається найманим працівникам суб’єкта господарювання або фізичним
особам-підприємцям відповідно до переліку застрахованих осіб, (далі - перелік), які
зареєстровані на території Білоцерківської міської територіальної громади та основний вид
економічної діяльності яких зазначений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на останній
день місяця, який передує місяцю, в якому подається заява на отримання допомоги, та
відповідає видам, визначеним у переліку основних видів економічної діяльності, стосовно
яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені з метою запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, в яких
працюють застраховані особи та фізичних осіб-підприємців, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 329) (далі - перелік видів економічної діяльності).
3. Заява формується та подається застрахованою особою, яку ідентифіковано шляхом
використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації
“Bank ID” чи іншого засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно
ідентифікувати заявника, в електронній формі через Єдиний державний веб -портал
електронних послуг “Портал Дія” (далі - Портал Дія), у тому числі з використанням
мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (далі - мобільний додаток Дія).
4. Для визначення переліку регіонів та дати запровадження у них обмежувальних
протиепідемічних заходів використовується інформація про рішення Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про запровадження в
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окремих регіонах “червоного” рівня епідемічної небезпеки (далі - рішення Державної
комісії), що розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів
України (за посиланням http://covid19.gov.ua).
5. Допомога надається у 2021 році одноразово.
6. З метою отримання переліку застрахованих осіб від Київської обласної державної
адміністрації та подальшого його опрацювання, розпорядженням міського голови
створюється робоча група на період виплат допомоги застрахованим особам.
Один з членів робочої групи отримує файл, захищений шляхом прямого
криптографічного шифрування, що містить перелік застрахованих осіб від Київської
обласної державної адміністрації шляхом підписання акту приймання-передачі на захищений
носій інформації на безоплатній основі .
7. Після отримання переліку робоча група здійснює перевірку відповідності даних по
застрахованим особам.
8. Застраховані особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для
отримання допомоги.
9. У разі виявлення недостовірної інформації, на підставі якої здійснюється виплата
допомоги, що впливає на право її одержання, застрахована особа виключається з переліку
отримувачів допомоги.
10. Головним розпорядником бюджетних коштів визначений виконавчий комітет
Білоцерківської міської ради.
На підставі реєстру суб’єктів господарювання, яким надається фінансова підтримка,
здійснюється реєстрація фінансових зобов’язань в Білоцерківському управлінні державної
казначейської служби України Київської області.
11. Після реєстрації зобов’язань, щодо виплати допомоги застрахованим особам в
Білоцерківському управлінні державної казначейської служби України Київської області,
управління фінансів Білоцерківської міської ради перераховує відповідну суму на окремий
рахунок відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради для здійснення виплати по коду програмної класифікації видатків та
кредитування 0217610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва».
12. Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради перераховує допомогу на банківські рахунки (за стандартом IBAN) банку, в
якому відкрито рахунок, зазначений отримувачем у заяві.
Зарахування допомоги на банківський рахунок (за стандартом IBAN) банками, в яких
відкритий рахунок, зазначений у заяві, здійснюється за умови збігу інформації про
банківський рахунок, відкритий на ім’я застрахованої особи, прізвища, імені, по батькові (за
наявності) такої особи, реєстраційного номера облікової картки платника податків (за
наявності) та відсутності у банку даних про смерть застрахованої особи, набрання законної
сили рішенням суду про визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою.
13. Суми невиплаченої допомоги повертаються відділом бухгалтерського обліку та
звітності виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на рахунок місцевого бюджету.
Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Анна ОЛІЙНИК

