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Міністерство соціальної політики на виконання пункту 2 доручення
Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля від 15.01.2021 № 764/1/1-21 до листа
Міністерства охорони здоров’я України від 11.01.2021 № 28/444/2-21 в межах
компетенції надає інформацію про додаткові заходи соціальної підтримки
застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних
заходів для розміщення її у рубриках веб-сайту covid19.gov.ua.
На виконання 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” від 30.03.2021 № 1358-ІХ,
який ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, Урядом:
затверджено 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, а також процедуру формування та передачі
Мінцифри списків осіб, які мають право на допомогу, відповідним органам
місцевого самоврядування, на території яких запроваджено у 2021 році
протиепідемічні заходи (постанова КМУ від 07.04.2021 № 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-2ˮ);
затверджено (в редакції постанови КМУ від 07.04.2021 № 329) Перелік
основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні
протиепідемічні заходи, запроваджені з метою запобігання поширенню на
території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призводять до
тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, в яких працюють
застраховані особи, та фізичних осіб – підприємців, затверджений постановою
КМУ від 09.12.2020 № 1236 (далі – постанова КМУ №1236).
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Порядок надання допомоги
1. Допомога надається у 2021 році одноразово у сумі 8 тис. гривень.
Окрім гарантованої державою допомоги, підприємці та наймані працівники
зможуть також одержати підтримку від місцевої влади – додаткові виплати з
місцевого бюджету, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне
рішення. Місцева влада має долучатися до збереження та підтримки бізнесу на
своїй території як запоруки подальшого розвитку, соціального добробуту в регіоні.
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2. Допомога надаватиметься застрахованим особам по факту впровадження
протягом 2021 року «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території
відповідного регіону, в якому роботодавець (страхувальник) застрахованої особи
або ФОП обліковується як платник єдиного внеску на соціальне страхування.
Для визначення переліку регіонів та дати запровадження у них
обмежувальних заходів використовується інформація про рішення Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про
запровадження в 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).
ДПС після набрання чинності рішенням Державної комісії передає
Пенсійному фонду України перелік страхувальників, які перебувають на обліку як
платники єдиного внеску в регіонах, щодо яких прийнято рішення Державної
комісії, та робота (економічна діяльність) яких передбачена переліком видів
економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні заходи
(постанова № 1236), сформований станом на 1 число місяця, в якому передаються
відомості Пенсійному фонду України про страхувальників.
3. Якщо людина отримала допомогу у 8 тисяч гривень за заявою, поданою
у грудні 2020 року, це не обмежує її права і можливість отримати допомогу і
цього разу, якщо в регіоні, де вона працює, протягом 2021 року запроваджено
карантинні обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки.
4. Виплати будуть здійснюватись автоматично, як і в грудні 2020 року, після
подання людиною, яка має на них право, заявки через додаток або Єдиний
портал державних послуг «Дія», після перевірки на відповідність умовам,
визначеним Законом та Порядком.
Для подання заяви з використанням мобільного додатка Дія застрахованій
особі необхідно встановити мобільний додаток Дія на електронному носії.
5. Застрахована особа має право звернутися із заявою протягом 30 днів з
дня запровадження на території відповідного регіону обмежувальних заходів.
Для регіонів, де запроваджено обмежувальні заходи через карантин у лютому
- березні 2021 р. облік 30 днів починається через 10 днів з дня набрання чинності
Законом - 09.04.2021.
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6. Допомога надається найманим працівникам суб’єкта господарювання або
фізичним особам - підприємцям, основний вид економічної діяльності яких
зазначений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців 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 заходи.
Перевірка відповідності ОСНОВНОГО виду економічної діяльності
роботодавця переліку видів діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні
протиепідемічні заходи та факту нарахування та сплати ЄСВ
здійснюватиметься засобами Порталу ДІЯ автоматично при поданні заяви.
7. Для перевірки інформації Пенсійний фонд України на підставі відомостей,
що обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру соціального
страхування та на підставі інформації ДПС про страхувальників, формує та
передає Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, що містить актуальні
відомості на дату та час її формування.
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8. Пенсійний фонд України надсилає Мінсоцполітики заявку на перерахування
коштів для виплати допомоги наступного робочого дня після одержання списків
на виплату допомоги від Мінцифри.
Кошти для виплати допомоги перераховуються Мінсоцполітики на окремий
рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в АТ “Ощадбанк”. Пенсійний фонд
України здійснює перерахування коштів не пізніше ніж протягом наступного
операційного дня після їх надходження.
Перерахування допомоги проводиться АТ “Ощадбанк” на банківський
рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок, зазначений у
заяві.
9. У разі подання недостовірної інформації допомога підлягає поверненню.
Рішення про відшкодування допомоги буде розміщено на вебпорталі
Пенсійного фонду України із одночасним SMS повідомленням, за наявності
мобільного номеру телефону.

Перший заступник Міністра

Русінова І.Ю., 289-30-64

Євген КОТИК

