
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін та доповнень до 
Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської 
області на 2021 рік 
 

Четверта сесія  
восьмого скликання 

 
 

На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 30.03.2021 № 1358-ІХ 
«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», з метою підтримки  застрахованих осіб у зв'язку 
із запровадженням на території Миколаївської області обмежувальних 
протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності 
суб'єктів господарювання обласна рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести до Програми економічного і соціального розвитку 
Миколаївської області на 2021 рік, затвердженої рішенням обласної ради 
від 23 грудня 2020 року № 3  зміни та доповнення, що додаються. 

 
 2. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам розглянути 
питання про виплати за рахунок відповідних місцевих бюджетів застрахованим 
особам, які зупинили свою діяльність в період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, які є фізичними особами – підприємцями та найманими працівниками 
суб’єктів господарювання відповідно до 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-IX. 

 
 

Голова обласної ради                                               Ганна ЗАМАЗЄЄВА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради  

 
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ, 

що вносяться до Програми економічного і соціального  
розвитку Миколаївської області на 2021 рік 

 
 

Пункт 6 «Підприємницька діяльність, у т. ч. розділу «Стійке економічне 
зростання багатогалузевої економіки на основі інноваційного розвитку» 
доповнити додаток 1 до Програми «Заходи з економічного і соціального 
розвитку Миколаївської області у 2021 році» такого змісту: 

 

№ 
з/п 

Найменування заходу 
Фінансове забезпечення

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн

Джерела 
фінансування 

Відповідальні 
виконавці 

6.2. Виплата допомоги 
застрахованим особам, 
які зупинили свою 
діяльність в період 
здійснення 
обмежувальних 
протиепідемічних 
заходів, запроваджених з 
метою запобігання 
поширенню гострої 
респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-
CoV-2, які є фізичними 
особами – підприємцями 
та найманими 
працівниками суб’єктів 
господарювання 
(відповідно до переліку 
застрахованих осіб, 
сформованого 
Міністерством цифрової 
трансформації України). 

в межах 
фінансового 

ресурсу 

місцеві 
бюджети  

Міські, селищні, 
сільські ради          

(за узгодженням) 
 

________________________ 
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