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ДОКУМЕНТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 березня 2021 р. № 191
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2021 р. № 191

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 867; 2019 р., № 32, ст. 1158):
1) у пункті 1:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та
за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення;»;
2) пункт 4 після слів «професійної (професійно-технічної)» доповнити словами «, фахової передвищої»;
3) в абзаці шостому пункту 7 слова «, а також копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та у разі наявності — індивідуальну програму реабілітації» виключити.
2. У пункті 3 Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347 «Деякі питання реалізації статті 26 та частини
другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1364; 2014 р., № 75, ст. 2127;
2016 р., № 2, ст. 88, № 81, ст. 2694, № 97, ст. 3157; 2019 р., № 32, ст. 1158; 2020 р., № 23, ст. 891):
1) у підпункті 3 слова «у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах» замінити словами «у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»;
2) у підпункті 7 цифри і слово «19 і 20» замінити цифрами «19—21»;
3) доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:
«8) непрацюючі працездатні особи, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.».
3. У Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня
2015 р. № 696 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2443; 2017 р., № 100, ст. 3074; 2019 р., № 32, ст. 1158):
1) пункт 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Фінансування заходів сприяння зайнятості, визначених цим пунктом, здійснюється в межах коштів Фонду загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд) та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних, якій допомога по безробіттю призначена відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття») після працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням центру зайнятості.».
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
2) абзац перший пункту 6 виключити;
3) абзац десятий пункту 11 викласти в такій редакції:
«У разі прийняття рішення про компенсацію витрат роботодавця на оплату праці між центром зайнятості, роботодавцем та територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування особи з інвалідністю) протягом семи робочих днів
укладається договір.»;
4) в абзаці першому пункту 15 слова «за рахунок коштів Фонду» виключити;
5) пункт 20 після слів «органам Казначейства» доповнити словами «або територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів»;
6) в абзаці другому пункту 22 слова «з професійно-технічним або вищим навчальним закладом» замінити словами «із закладом професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої або вищої освіти»;
7) перше речення пункту 24 після слів «органам Казначейства» доповнити словами «або територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів».
4. У Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 646 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2566):
1) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:
«9. Одержувати інформацію з бази даних мають право Мінфін, Мінреінтеграції, інші центральні органи виконавчої влади, Пенсійний
фонд України та його територіальні органи, Державний центр зайнятості, Центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості та їх філії, міські, районні і міськрайонні центри зайнятості з метою запровадження електронної взаємодії шляхом інформаційного обміну з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних».»;
2) абзац другий пункту 12 після слів «територіальних органів» доповнити словами «, Державного центру зайнятості, Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості та їх філій, міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості».
5. У Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662; 2020 р., № 29, ст. 1047):
1) в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 4 слова «в паспорті» замінити словами «в паспорті громадянина України»;
2) у першому реченні абзацу сьомого пункту 6 слова «серію та номер паспорта» та «в паспорті» замінити відповідно словами «серію
(за наявності) та номер паспорта громадянина України» та «в паспорті громадянина України»;
3) в абзаці першому пункту 12 слова «за її згодою» виключити;
4) пункт 13 викласти в такій редакції:
«13. Облік особи, яка шукає роботу, припиняється:
1) з дня:
реєстрації її як безробітної;
відмови від отримання послуг центру зайнятості;
відмови від підписання індивідуального плану надання послуг;
смерті;
2) у разі не звернення особою за послугами до центру зайнятості протягом 60 календарних днів з наступного дня після останнього
дня звернення. Облік припиняється на 61 календарний день.»;
5) у пункті 17:
абзац перший викласти в такій редакції:
«17. Для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає заяву про надання статусу безробітного (у тому числі засобами електронної ідентифікації) до центру зайнятості, який обирає для обслуговування, пред’являє документи, зазначені в підпункті 1
пункту 4 цього Порядку, а також:»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката);»;
6) у пункті 19:
абзац перший після слів «Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» доповнити словами і
цифрами «та осіб, зазначених у пункті 9 частини першої статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»;
у підпункті 8:
цифри і слово «19 і 20» замінити цифрами «19—21»;
після слів «посвідчення учасника бойових дій та» доповнити словами «у разі потреби»;
7) абзаци шостий і сьомий пункту 20 викласти в такій редакції:
«У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, статус безробітного надається особі, зазначеній в частині першій
статті 43 Закону України «Про зайнятість населення», з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості за її особистою заявою без дотримання вимог до наявності підходящої роботи. Реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка шукає роботу, заяви
про надання статусу безробітного за формою, визначеною Державним центром зайнятості. Допомога по безробіттю у такому разі призначається з першого дня надання статусу безробітного.
Під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості, в якому він зареєстрований, що призначається в межах
30 календарних днів після відміни карантину, безробітний зобов’язаний подати до центру зайнятості, в якому він зареєстрований, документи, перелік яких визначено пунктами 17—19 цього Порядку. Такий період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 цього Порядку. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.»;
8) пункт 23 доповнити підпунктом 7 такого змісту:
«7) наявність в особи статусу безробітного.»;
9) абзац перший пункту 26 викласти в такій редакції:
«26. На основі отриманих результатів поглибленого профілювання кар’єрний радник разом із зареєстрованим безробітним розробляє індивідуальний план працевлаштування, а в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, ― з використанням будь-яких засобів дистанційної комунікації.»;
10) пункт 27 доповнити абзацом такого змісту:

«Для отримання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню зареєстрований безробітний у разі належності його до членів
малозабезпеченої сім’ї подає кар’єрному раднику копію рішення органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.»;
11) у пункті 28:
абзац перший викласти в такій редакції:
«28. Зареєстрований безробітний відповідно до свого індивідуального плану працевлаштування зобов’язаний відвідувати центр зайнятості, в якому він зареєстрований, не рідше ніж один раз на 30 календарних днів, крім випадків, що сталися внаслідок надзвичайної
ситуації або встановленого карантину, з пред’явленням паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу або підтверджує її спеціальний статус, та трудової книжки, а в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, фактично підтверджувати свій намір перебувати у статусі зареєстрованого безробітного будь-якими засобами комунікації.»;
абзац восьмий після слів «забезпеченні їх здійснення)» доповнити словами «, що підтверджується документом про проходження такого лікування»;
абзац дев’ятий після слів «забезпеченні їх здійснення)» доповнити словами «, що підтверджується документом про проходження такої реабілітації та професійної адаптації»;
12) у пункті 30:
у підпункті 1:
абзац другий після слів «місцевих виборів)» доповнити словами «у виконанні оплачуваних робіт згідно з освітньою програмою під
час проходження зареєстрованим безробітним виробничого навчання та виробничої практики або стажування на підприємстві, в організації, установі або під час проходження ним індивідуального навчання на робочому місці (на виробництві)»;
в абзацах сьомому і восьмому слова «медичного закладу» замінити словами «закладу охорони здоров’я»;
в абзаці вісімнадцятому слова «, що мав місце протягом періоду реєстрації» виключити;
абзаци другий — п’ятий підпункту 2 викласти в такій редакції:
«протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування, а у період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, — з дати останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації (крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання
за направленням центру зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України,
народних депутатів України, місцевих виборів) (реєстрація припиняється з наступного дня після останнього фактичного відвідування
центру зайнятості або останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебувати у статусі безробітного в центрі зайнятості
будь-якими засобами комунікації. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 31 робочий день);
протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці,
пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (реєстрація припиняється з наступного дня за останнім днем участі особи у громадських та інших роботах тимчасового характеру, праці,
пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 15 робочий день);
протягом 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості (реєстрація припиняється з
наступного дня після закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 15 робочий день);
протягом 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах (реєстрація припиняється з наступного дня після закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах. Рішення про припинення реєстрації безробітного у такому випадку приймається на 15 робочий день);»;
доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:
«4) з наступного дня після фактичного відвідування безробітним центру зайнятості у разі неподання безробітним у строки, визначені
абзацом сьомим пункту 20 цього Порядку, документів, на підставі яких прийнято рішення про надання йому статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг.»;
13) у пункті 31 слова «або поновлена на обліку» замінити словами «зареєстрована або перереєстрована як безробітна»;
14) абзаци другий і третій пункту 32 замінити абзацами такого змісту:
«Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви.
Для осіб, попередня реєстрація яких припинена відповідно до абзаців вісімнадцятого — двадцять першого підпункту 1 пункту 30 цього Порядку, перереєстрація можлива лише за умови повернення коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, та не раніше ніж
через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.
Для осіб, попередня реєстрація яких припинена відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 30 цього Порядку, перереєстрація в
центрі зайнятості можлива не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації.
У разі підтвердження належним чином поважних причин невідвідування безробітним центру зайнятості, зазначених в абзаці третьому пункту 28 цього Порядку, рішення про припинення реєстрації з підстав, зазначених у підпункті 2 пункту 30 цього Порядку, скасовується за умови відвідування безробітним центру зайнятості, яким припинено реєстрацію, на наступний робочий день після закінчення
таких причин.».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим.
6. У Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1193, № 47, ст. 1501, № 59, ст. 1868).
1) у пункті 3 слова «(крім осіб, які отримують пенсію)» виключити;
2) пункт 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Для фізичних осіб — підприємців, які є застрахованими особами та в яких відсутня база нарахування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рік, що передує року звернення, допомога по частковому безробіттю на період
карантину надається з розрахунку двох третин від середнього розміру місячної бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, та з яких фізична особа — підприємець сплачувала єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.».
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
3) пункт 18 виключити;
4) додатки 1, 2, 4 і 5 до Порядку викласти в такій редакції:
«Додаток 1
до Порядку
Вих. № ________ від ____ ___________ 20__ р.
ВІДОМОСТІ
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України «Про зайнятість населення»
Найменування та місцезнаходження роботодавця ________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та
номер паспорта громадянина
Отримання оплати чаУкраїни (для фізичних осіб,
Перебуван- су простою, а також у
Прізвиякі через свої релігійні переня
у
відпустразі освоєння нового
за су- ці без збере- виробництва
Порядковий ще, ім’я та конання відмовляються від Тарифна ставка Робота
(продукмісництвом
номер
по батькові прийняття реєстраційного но- (оклад), гривень
ження заро- ції) відповідно до стат(так/ні)
працівника мера облікової картки платбітної плати ті 113 Кодексу законика податків та повідомили
(так/ні)
нів про працю Україпро це відповідному контрони (так/ні)
люючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України)
Керівник (фізична особа — підприємець)
Головний бухгалтер (за наявності)

____________
(підпис)
____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)
____________________________
(ініціали та прізвище)

Додаток 2
до Порядку

Вих. № ________ від _____ ___________ 20__ р.

ВІДОМОСТІ
про фізичну особу — підприємця, який є застрахованою особою, щодо якого виконуються
1
вимоги частини третьої статті 47 Закону України «Про зайнятість населення»
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця _________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________________________________________
Місцезнаходження фізичної особи — підприємця _______________________________________________________________
Поточний рахунок, найменування установи банку, МФО __________________________________________________________
Середній розмір місячної бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за рік, що передує року звернення, згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14 квітня 2015 р. № 435, гривень ____
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Перебування у трудових відносинах (так/ні) _____________________________________________________________________
		

Фізична особа — підприємець

(найменування роботодавця, код згідно з ЄДРПОУ)
____________
____________________________
(підпис)
(ініціали та прізвище)»;

«Додаток 4
до Порядку

Вих. № ________ від ___ _______ 20__ р.
ВІДОМОСТІ
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471
Закону України «Про зайнятість населення» за ______________ 20___ року
(місяць)

Порядковий номер

Найменування та місцезнаходження роботодавця _________________________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія (за наявносОтримання оплати чаті) та номер паспорта громадянина Україсу простою, а також у
ни (для фізичних осіб, які через свої релі- Тарифна став- Кількість годин нор- Кількість годин
у відпустці разі освоєння нового
Прізвище, ім’я та по гійні переконання відмовляються від при- ка (оклад), гри- мальної тривалос- часткового безро- Робота за сумісництвом Перебування
без збереження заро- виробництва (продукбатькові працівника йняття реєстраційного номера облікової
ті робочого часу на
(так/ні)
вень
біття на місяць
бітної плати (так/ні) ції) відповідно до статті
картки платника податків та повідомили
місяць
113 Кодексу законів про
про це відповідному контролюючому оргапрацю України (так/ні)
ну і мають відмітку в паспорті громадянина України)

Керівник (фізична особа — підприємець)
Головний бухгалтер (за наявності)

____________
(підпис)
____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)
____________________________
(ініціали та прізвище)

Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, гривень
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ДОКУМЕНТИ
Додаток 5
до Порядку

Вих. № ________ від _____ ___________ 20__ р.

ВІДОМОСТІ
про фізичну особу — підприємця, який є застрахованою особою, щодо якого виконуються вимоги частини третьої
статті 471 Закону України «Про зайнятість населення» за ______________ 20__ року
(місяць)

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця _________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________________________________________
Місцезнаходження фізичної особи — підприємця _______________________________________________________________
Поточний рахунок, найменування установи банку, МФО ___________________________________________________________
Кількість годин нормальної тривалості робочого часу на місяць ____________________________________________________
Кількість годин часткового безробіття за місяць _________________________________________________________________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2021 р. № 199
Київ

Про внесення змін до Порядку надання
фінансової державної підтримки суб’єктам
малого та середнього підприємництва

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 січня 2020 р. № 28 «Про надання фінансової державної підтримки» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138; 2021 р., № 4,
ст. 227, № 11, ст. 468), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2021 р. № 199
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам
малого та середнього підприємництва
1. Пункт 8 доповнити підпунктом 41 такого змісту:
«41) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом шести місяців після його відміни не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим
Національним банком, що діяв на останній день фінансового року, для отримання державної підтримки для реалізації мети, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку;».
2. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
«Сума державної підтримки, що надається суб’єкту підприємництва з урахуванням групи пов’язаних з ним контрагентів для реалізації мети, визначеної підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку, та за будь-якими іншими напрямами державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) за тимчасовими заходами, спрямованими на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не може перевищувати суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним
курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року.».
3. Абзац другий пункту 23 замінити абзацами такого змісту:
«сукупна сума отриманої суб’єктом підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів державної допомоги та/або підтримки за будьякими її напрямами, крім тимчасових заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом будь-якого трирічного періоду дорівнює або
перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним
курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року;
сукупна сума отриманої суб’єктом підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів державної допомоги та/або підтримки за будьякими її напрямами та за тимчасовими заходами, спрямованими на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв
на останній день фінансового року;».
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 березня 2021 р. № 200
Київ

Про затвердження критеріїв оцінки допустимості
державної допомоги суб’єктам господарювання
на подолання наслідків, спричинених
коронавірусною хворобою COVID-19

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 6 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою
COVID-19, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 200
КРИТЕРІЇ
оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання
на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19
Загальні положення
1. Ці критерії застосовуються Антимонопольним комітетом (далі — Уповноважений орган) для проведення оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам
господарювання для здійснення тимчасових заходів, спрямованих на підтримку
економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — державна допомога).
2. У цих критеріях термін «скрутне становище суб’єкта господарювання» означає становище суб’єкта господарювання, стосовно якого виконується щонайменше одна з таких умов:
1) втрата суб’єктом господарювання більш як половини статутного капіталу через накопичені збитки чи з інших причин (за винятком суб’єктів малого та середнього підприємництва, що існують менше трьох років);
2) стосовно суб’єкта господарювання відкрито провадження у справі про банкрутство на вимогу його кредиторів;
3) суб’єкт господарювання отримав допомогу на відновлення платоспроможності і ще не виплатив кредит або припинив дію гарантії або отримав допомогу на
реструктуризацію і все ще підпадає під дію плану реструктуризації;
4) суб’єкт господарювання не є суб’єктом малого та середнього підприємництва
протягом останніх двох років:
обсяг балансової заборгованості суб’єкта господарювання більш як у 7,5 раза
перевищує обсяг власного капіталу;
коефіцієнт покриття процентів за EBITDA для суб’єкта господарювання є нижчим 1.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Господарському кодексі України, Кодексі України з процедур банкрутства та
Законах України »Про державну допомогу суб’єктам господарювання», »Про захист економічної конкуренції», »Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про захист населення від інфекційних хвороб».
3. Державна допомога надається з метою:
1) підтримки суб’єктів господарювання, які постраждали внаслідок карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — карантин), що перешкоджає провадити економічну діяльність;

Середній розмір місячної бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за рік, що передує року
звернення, згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14 квітня 2015 р. № 435,
гривень ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, гривень _______________________________________________________________________________________________________
Фізична особа — підприємець

2) залучення інвестицій для виробництва товарів, пов’язаних із запобіганням,
виникненням, поширенням, лікуванням та профілактикою гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
3) збереження зайнятості найманих працівників та забезпечення продовження
економічної діяльності фізичних осіб-підприємців, для яких встановлення карантину призвело до втрати частини заробітної плати або доходу.
4. Державна допомога надається у формі:
1) субсидій;
2) нових гарантій за індивідуальними кредитами;
3) компенсації процентних ставок за кредитами;
4) кредитів;
5) податкових пільг та/або відстрочення сплати внесків на соціальне страхування, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових
платежів.
5. Державна допомога є допустимою, якщо виконуються умови, встановлені
цими критеріями.
6. Державна допомога може поєднуватися з незначною державною допомогою
або з іншими видами державної допомоги за умови дотримання відповідних правил поєднання, які встановлені правилами державної допомоги на інші цілі.
7. Ці критерії обґрунтовані існуючими винятковими обставинами, що виникли в
умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), і не застосовуватимуться після закінчення
шести місяців з дати відміни карантину.
Державна допомога у розмірі до 400 тис. євро для всіх суб’єктів
господарювання, які постраждали внаслідок карантину,
що перешкоджає провадити економічну діяльність
8. Державна допомога є допустимою у разі дотримання всіх таких умов:
1) загальна сума державної допомоги не перевищує 400 тис. євро на одного
суб’єкта господарювання (сума, еквівалентна сумі в євро, визначається за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком станом на початок періоду дії карантину);
2) державна допомога надається у формі субсидій, податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів,
гарантій, кредитів за умови, що загальна вартість таких заходів є нижчою гривневого еквіваленту 400 тис. євро на одного суб’єкта господарювання;
3) обчислення розміру державної допомоги здійснюється з урахуванням податків, зборів чи інших обов’язкових платежів;
4) державна допомога надається в рамках програми з визначеним бюджетом;
5) державна допомога не може надаватися суб’єктам господарювання, які вже
були в скрутному становищі станом на 31 грудня 2019 р., якщо інше не передбачено цими критеріями;
6) державна допомога може надаватися суб’єктам малого та середнього підприємництва, які станом на початок періоду дії карантину вже опинились у скрутному становищі, за умови, що вони не підлягають процедурі банкрутства та не
отримали допомогу на відновлення платоспроможності чи реструктуризацію;
7) державна допомога надається протягом періоду дії карантину, але не пізніше
ніж через шість місяців після відміни карантину. Якщо допомога надається у формі податкової пільги, податкове зобов’язання, стосовно якого надається ця пільга,
повинне виникнути протягом періоду дії карантину, але не пізніше ніж через шість
місяців після відміни карантину.
Інвестиційна державна допомога для виробництва відповідних
товарів, пов’язаних із запобіганням, виникненням, поширенням,
лікуванням та профілактикою COVID-19
9. Інвестиційна державна допомога для виробництва відповідних товарів,
пов’язаних із запобіганням, виникненням, поширенням, лікуванням та профілактикою COVID-19, є допустимою у разі дотримання всіх таких умов:
1) інвестиційна державна допомога надається для виробництва відповідних товарів, пов’язаних із запобіганням, виникненням, поширенням, лікуванням та профілактикою COVID-19, таких як лікарські засоби (включаючи вакцини), їх проміжні
продукти, активні фармацевтичні компоненти та сировина; медичні прилади, медичне обладнання (включаючи вентилятори, захисний одяг та обладнання, а також
засоби діагностики) і необхідна сировина для їх виробництва; дезінфікуючі засоби та їх проміжні продукти і сировинні хімічні матеріали, необхідні для їх виробництва; збір (обробка) даних;
2) інвестиційна державна допомога надається у формі прямих субсидій, податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших
обов’язкових платежів протягом періоду дії карантину, але не пізніше ніж через
шість місяців після відміни карантину;
3) інвестиційна державна допомога для реалізації проектів, розпочатих до початку періоду дії карантину, повинна бути необхідною для прискорення виконання або розширення обсягу застосування проектів. У таких випадках лише додаткові витрати, пов’язані із прискоренням виконання або розширенням обсягу застосування проектів, є допустимими;
4) інвестиційний проект повинен бути завершений протягом шести місяців після відміни карантину. У разі незавершення протягом шести місяців інвестиційного проекту отримувач відшкодовує за місяць затримки надавачу державної допомоги 25 відсотків суми допомоги, наданої у формі прямих грантів або податкових
пільг, якщо тільки затримка не зумовлена факторами, що не залежать від отримувача допомоги;
5) допустимі витрати стосуються всіх інвестиційних витрат, необхідних для виробництва товарів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та витрат стосовно пробних періодів нових виробничих потужностей. Максимальний розмір державної
допомоги не повинен перевищувати 80 відсотків допустимих витрат;
6) максимально допустимий розмір державної допомоги у формі прямих субсидій або податкової пільги може бути збільшено додатково на 15 відсотків, якщо
інвестиція здійснена протягом двох місяців після дати надання державної допомоги або дати застосування податкової пільги;
7) інвестиційна державна допомога в рамках цього заходу не повинна поєднуватися з іншою інвестиційною державною допомогою для тих самих витрат;
8) інвестиційна державна допомога не може бути надана суб’єктам господарювання, які вже перебували у скрутному становищі станом на 31 грудня 2019 року.
Державна допомога у формі нових гарантій
за індивідуальними кредитами
10. Державна допомога у формі нових гарантій за індивідуальними кредитами
є допустимою у разі дотримання таких умов:
1) плата за надання гарантії встановлюється за окремими кредитами на мінімальному рівні, який поступово збільшуватиметься із збільшенням строку дії гарантованого кредиту, як зазначено в таблиці:
Для другого
Для четвертого
Тип отримувача Для першого року і третього
років
і шостого років
Суб’єкти малого та
25 базисних
50 базисних пунктів 100 базисних пунктів
середнього
пунктів
підприємництва
Великі суб’єкти
50 базисних
100 базисних
200 базисних
господарювання
пунктів
пунктів
пунктів
2) гарантія надається протягом періоду дії карантину, але не пізніше ніж через
шість місяців після відміни карантину;
3) для кредитів із строком погашення після 31 грудня 2022 р. розмір індивідуального кредиту на одного отримувача державної допомоги не повинен перевищувати:
подвоєного річного фонду заробітної плати отримувача державної допомоги
(включаючи соціальні збори, а також витрати на персонал, що працює на підприємстві, зокрема у разі потреби — субпідрядників) за 2019 рік. У разі коли суб’єкт
господарювання був утворений 1 січня 2019 р. або після цієї дати, максимальний
розмір кредиту не повинен перевищувати річного фонду заробітної плати за перші два роки роботи; або 25 відсотків загального обороту отримувача державної допомоги в 2019 році; або
розмір кредиту може бути збільшений для задоволення потреб у ліквідності з
моменту надання на найближчі 18 місяців для суб’єкта малого та середнього підприємництва і на найближчі 12 місяців для великих суб’єктів господарювання за
умови, що потреба у ліквідності відповідно обґрунтована у плані ліквідності, що
може стосуватися робочого капіталу та інвестиційних витрат;
4) строк дії гарантії обмежений максимум шістьма роками і не може перевищувати
80 відсотків, якщо збитки понесені пропорційно на однакових умовах кредитною організацією і державою;

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)».

5) гарантія стосується інвестиційних кредитів та/або кредитів на поповнення обігових коштів;
6) гарантія не може бути надана суб’єктам господарювання, які вже перебували у
скрутному становищі станом на 31 грудня 2019 р., якщо інше не передбачено цими
критеріями;
7) державна допомога, що надається відповідно до пунктів 10—12 цих критеріїв, не
поєднується з допомогою, що надається для того самого кредиту відповідно до пунктів 14 і 15 цих критеріїв, та навпаки.
11. Державна допомога може бути надана суб’єктам малого та середнього підприємництва, які станом на 31 грудня 2019 р. вже були у скрутному становищі, за умови,
що вони не перебувають у процедурі банкрутства та не отримали допомогу на відновлення платоспроможності чи реструктуризацію.
12. Державна допомога, що надається відповідно до пунктів 10 і 11, 14 і 15 цих критеріїв, може поєднуватися за різними кредитами, якщо загальний розмір кредитів на
одного отримувача не перевищує порогових показників, визначених у підпункті 3 пункту 10 або підпункті 3 пункту 14 цих критеріїв.
13. Якщо умови, визначені у пунктах 10—12 цих критеріїв, не дотримано, державна допомога є допустимою лише за наявності умов її надання, передбачених Порядком
надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28
(Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489), або постановою Кабінету Міністрів
України від 25 листопада 2020 р. № 1151 «Деякі питання надання державних гарантій
на портфельній основі у 2020 році» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 97, ст. 3127).
Державна допомога у формі компенсації
процентних ставок за кредитами
14. Державна допомога у формі компенсації процентних ставок за кредитами є допустимою у разі дотримання всіх таких умов:
1) кредити надаються за зниженими процентними ставками, які щонайменше дорівнюють базовій ставці (розрахованій на основі українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк три місяці), що діє станом на 1 січня 2021 р., та додається маржа кредитного ризику, зазначена в таблиці:
Маржа кредитного Маржа кредитного
Маржа кредитного
Тип отримувача
ризику для
ризику для другого ризику для четвертопершого року
і третього років
го — шостого років
Суб’єкти мало- 25 базисних пунктів 50 базисних пунктів 100 базисних пунктів
го та середнього
підприємництва
Великі суб’єкти 50 базисних пунктів 100 базисних пунктів 200 базисних пунктів
господарювання
2) кредитні договори підписуються протягом періоду дії карантину, але не пізніше ніж через шість місяців після відміни карантину, із строком дії до шести років;
3) для кредитів із строком погашення після 31 грудня 2022 р. сума кредиту на
одного отримувача не повинна перевищувати:
подвійного річного фонду заробітної плати отримувача державної допомоги
(включаючи соціальні збори, а також витрати на персонал, що працює на підприємстві, у тому числі у разі потреби — субпідрядників) за 2019 рік. У разі коли
суб’єкт господарювання був створений 1 січня 2019 р. або після цієї дати, максимальний розмір кредиту не повинен перевищувати річного фонду заробітної плати за перші два роки роботи; або
25 відсотків загального обороту отримувача державної допомоги в 2019 році;
або
розмір кредиту може бути збільшений для покриття потреб у ліквідності з моменту надання кредиту на найближчі 18 місяців для суб’єктів малого та середнього підприємництва і на найближчі 12 місяців для великих суб’єктів господарювання за умови, що потреба у ліквідності обґрунтована планом ліквідності, який може
стосуватися робочого капіталу та інвестиційних витрат;
4) кредит надається на потреби, пов’язані з інвестиціями та/або оборотним капіталом;
5) кредит не надається суб’єктам господарювання, які вже перебували у скрутному становищі станом на 31 грудня 2019 р., якщо інше не передбачено цими критеріями;
6) державна допомога, що надається відповідно до пунктів 14 і 15 цих критеріїв, не поєднується з допомогою, що надається для того самого кредиту відповідно
до пунктів 10—12 цих критеріїв, та навпаки.
15. Державна допомога може бути надана суб’єктам малого та середнього підприємництва, які станом на 31 грудня 2019 р. вже були у скрутному становищі, за
умови, що вони не підлягають процедурі банкрутства та не отримали допомогу на
відновлення платоспроможності чи реструктуризацію.
16. Якщо умови, визначені у пунктах 14 і 15 цих критеріїв, не дотримано, державна
допомога є допустимою лише за наявності умов її надання, передбачених Порядком
надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р.
№ 28, або постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1151
«Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році».
Державна допомога у формі відстрочки сплати податків
та/або внеску на соціальне забезпечення
17. Програми допомоги, які полягають у тимчасовому відстроченні податків або
внесків на соціальне страхування, що застосовуються вибірково до суб’єктів господарювання (включаючи самозайнятих осіб), які постраждали від COVID-19, зокрема у конкретних секторах або регіонах, є допустимими для конкуренції.
18. Державна допомога надається протягом періоду дії карантину, але не пізніше ніж через шість місяців після відміни карантину, з кінцевою датою відстрочки
— не пізніше 31 грудня 2022 року.
Державна допомога по частковому безробіттю
на період дії карантину
19. Державна допомога по частковому безробіттю на період дії карантину та
протягом 30 днів після його відміни є допустимою, якщо дотримано умови її надання, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р.
№ 306 «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих
на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1193), та постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 74 «Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю» (Офіційний вісник України,
2021 р., № 13, ст. 540).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 березня 2021 р. № 195
Київ

Про внесення змін до опису знака відповідності
технічним регламентам

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до опису знака відповідності технічним регламентам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, ст. 299), такі зміни:
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Зображення знака відповідності може бути плоским і виконується двома
контрастними кольорами або рельєфним одним кольором.»;
пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
«Допускається відхилення від пропорцій зображення форми знака відповідності до 20 відсотків у зв’язку з технологічними особливостями його нанесення.».
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

