
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до рішення сесії обласної ради  

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

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
 
Проєкт  рішення Миколаївської обласної ради підготовлено відповідно до 

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. 

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, єдиний податок 
який сплачується фізичними особами підприємцями відноситься до місцевих 
податків та відповідно стовідсотково залишається в бюджеті громади.  

В зв’язку з цим, проєктом рішення обласної ради рекомендовано 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, 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». 

 
2. Мета і завдання прийняття рішення 
 
Метою проєкту є запровадження фінансової підтримки за рахунок 

місцевих бюджетів фізичним особам – підприємцям та найманим працівниками 
діяльність яких тимчасово зупинена, у зв’язку з обмежувальними заходами з 
протидії поширенню COVID-19, і яким буде надаватися фінансова підтримка з 
Державного бюджету. 

 
3. Правові аспекти 
 

 Пункт 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 
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гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2». 
 

4. Фінансово - економічне обґрунтування 
 
В межах асигнувань передбачених в місцевих бюджетах. 
 
5. Позиція заінтересованих органів 
 
Миколаївська обласна рада, місцеві органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності зацікавлені у 
прийнятті проєкту цього рішення та підтримують його положення.  

Проєкт не стосується інтересів інших органів. 
 
6. Регіональний аспект 
 
Дія цього проєкту рішення розповсюджується на всю територію 

Миколаївської області.  
 

7. Громадське обговорення 
 

 Зазначений проєкт рішення опубліковано на офіційному вебсайті 
Миколаївської обласної державної адміністрації 19 квітня 2021 року 
https://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans/.  
 

8. Прогноз результатів 
 
Прийняття цього рішення забезпечить надання фінансової підтримки за 

рахунок місцевих бюджетів фізичним особам – підприємцям та найманим 
працівникам, діяльність яких тимчасово зупинена, у зв’язку з обмежувальними 
заходами з протидії поширенню COVID-19.  
 
 
 
Директор департаменту 
економічного розвитку та регіональної 
політики облдержадміністрації Леонід КУКЛІН 
 
 


