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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. 



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. 

 

Міський голова                                                                     Геннадій ДИКИЙ 


