Про соціальну підтримку працівників
та підприємців у період карантинних обмежень
(три новації)
З 10 грудня 2020 року набрав чинності Закон України від 04.12.2020
№1071-ІХ «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання
на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з
метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2».
Законом передбачено :
1. Надання
одноразової
матеріальної
допомоги
у
розмірі
8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок
запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які
втратили частину доходу внаслідок карантину.
Допомога надається для суб’єктів господарювання (найманих працівників та
ФОП) економічна діяльність яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів та яка відповідає переліку основних видів
економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні
заходи, пов’язані із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова КМУ від 09.12.2020
№1236).
Заява для отримання допомоги подається 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», у тому числі з використанням мобільного додатка
Порталу Дія у період до 21 грудня 2020 р. включно.
Порядок надання цієї допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 9 грудня 2020 р. № 1233 (введено в дію з 12 грудня 2020 р.)
2. Надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання
– юридичним особам, які на дату набрання чинності цим Законом вимушено
скоротили або можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого
часу працівників, у тому числі через простій, після впровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів, за їх зверненням можуть отримати одноразову матеріальну
допомогу для виплати таким працівникам.
Важливо: основний вид економічної діяльності таких роботодавців не входить
до Переліку видів економічної діяльності щодо яких здійснюються обмежувальні
протиепідемічні заходи, визначеного Кабінетом Міністрів України.
Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу
працівника і не може перевищувати 8 тис. грн.
Для отримання цієї одноразової матеріальної допомоги суб’єкт
господарювання звертається до регіональних центрів зайнятості або в електронній
формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг у строки до 21 грудня
2020 року включно. Рішення про виплату або відмову у виплаті одноразової
матеріальної допомоги приймається центром зайнятості до 22 грудня 2020 р. включно

та оформлюється відповідним наказом.
Порядок
надання
одноразової
матеріальної
допомоги
суб’єктам
господарювання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня
2020 р. № 1231 (введено в дію 12 грудня 2020).
Покрокова інструкція для отримання цієї допомоги
Державного центру зайнятості.

розміщена на сайті

3. Закон України від 04.12.2020 №1071-ІХ також передбачає одноразову
компенсацію суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених
на сплату ЄСВ. Розмір одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму
ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.
Порядок надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання затверджено
постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1234 (введено в дію 12 грудня 2020).

Для отримання зазначеної компенсації суб’єкту господарювання до 21 грудня
2020 р. необхідно звернутися до територіального органу ДПС за місцем обліку як
платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
(далі — єдиний внесок) заяву
Нагадуємо ! З 1 листопада 2020 року до 31 грудня 2020 року відновлено
виплату допомоги на дітей віком до 10 років фізичних осіб-підприємців, які обрали
спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників
податків (з 1 вересня 2020 року було припинено виплату допомоги).
Виплата допомоги на дітей особам, які її отримували у травні-серпні 2020 року,
здійснюється без подання нової заяви та необхідних документів.
Для отримання такої допомоги громадяни мали звернуться із заявою та
необхідними документами до 15 грудня 2020 року до органів соціального захисту
населення.

