Держава допоможе виплачувати зарплату найманим працівникам малого бізнесу під
час карантину
2 квітня 2020 року набрав чинності Закон № 540-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних
гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Одним з основних положень прийнятого Закону є підтримка роботодавців і працівників сфери
малого та середнього підприємництва, які скоротили чи припинили діяльність в умовах протидії
коронавірусній хворобі COVID-19.
Закон уводить поняття часткового безробіття на період дії обмежувальних заходів,
встановлених Кабінетом Міністрів для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної
хвороби.
Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, з якими роботодавцем
оформлено трудові відносини.
Відповідні зміни внесено до Закону «Про зайнятість населення» (викладено в новій редакції
статтю 47 та доповнено статтею 47-1).
Допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого та середнього
бізнесу, які:
- зупинили або ж скоротили діяльність через карантин;
- сплачували ЄВ упродовж 6 місяців, які передують даті зупинення чи скорочення діяльності,
за найманих працівників і не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до центру
зайнятості.
З детальною інформацією можна ознайомитися на сайті Черкаського обласного центру
зайнятості за посиланням https://chk.dcz.gov.ua/node/6933 або за телефоном 63-95-34 (відділ
організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості).
Покрокова інструкція для роботодавців, які мають право на допомогу по частковому
безробіттю
1) Зверніться до центру зайнятості за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування для подання документів.
Це можна зробити впродовж 30 днів з моменту зупинки/скорочення діяльності. Для уточнення
місця сплати ЄВ скористайтеся «Електронним кабінетом» на сайті ДПС (розділ «Реєстри», пункт «Дані
про
взяття
на
облік
платників
податків»)
за
посиланням
https://cabinet.tax.gov.ua/registers/registration
2) Підготуйте документи:
- заяву в довільній формі. У ній зазначте належність до малого чи середнього бізнесу
відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України, а також копії документів, завірених в
установленому порядку, щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за попередній
календарний рік;
- засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням початку зупинення, скорочення
діяльності;
- відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на
період карантину (вкажіть прізвище, ім'я, по батькові працівника, номер ідентифікаційного коду (або
серію та номер паспорту для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від оформлення коду)
- довідку про сплату ЄВ за останні 6 місяців, що передують зупинці/скороченню діяльності,
видану ДПС.
3) Подайте документи в один із зручних для вас способів: через скриньку для кореспонденції
в центрі зайнятості (оригінал), через пошту (оригінал), через email (сканкопії).
Електронні скриньки базових центрів зайнятості та філій Черкаського обласного центру
зайнятості за посиланням: https://chk.dcz.gov.ua/publikaciya/kontaktni-telefony-filiy-oblasnogo-centruzaynyatosti-ta-centriv-zaynyatosti-cherkaskoyi.
4) Перевірка документів центром зайнятості: триває три робочих дні.
5) Ухвалення рішення: упродовж трьох робочих днів обласний центр зайнятості має ухвалити
рішення щодо надання допомоги.
6) Укладання договору

Упродовж трьох робочих днів з моменту позитивного рішення роботодавець та центр
зайнятості укладають договір. Важливо! Якщо роботодавець надіслав сканкопії документів, то під час
укладання договору він подає оригінали.
7) Переказ коштів роботодавцю
Щомісяця роботодавець передає центру зайнятості перелік осіб, у яких виникло право на
допомогу. Центр зайнятості впродовж трьох робочих днів після одержання коштів на свій рахунок
переказує їх роботодавцю.
8) Виплати працівникам
Здійснюються роботодавцем упродовж трьох робочих днів з моменту одержання коштів за
окремою платіжною відомістю.
Покрокова інструкція щодо отриманні допомоги по частковому безробіттю на період
карантину:
https://www.dcz.gov.ua/storinka/dopomoga-po-chastkovomu-bezrobittyu-na-period-karantynu
Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по
частковому безробіттю на період карантину:
https://www.dcz.gov.ua/storinka/dopomoga-po-chastkovomu-bezrobittyu-na-period-karantynu
Примірний договір про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину
(форма):
https://www.dcz.gov.ua/storinka/dopomoga-po-chastkovomu-bezrobittyu-na-period-karantynu
Відомості про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України
«Про Зайнятість населення» (форма)
https://www.dcz.gov.ua/storinka/dopomoga-po-chastkovomu-bezrobittyu-na-period-karantynu
Телефони «гарячої» лінії та електронні адреси обласного, базових центрів зайнятості та філій
Черкаського обласного центру зайнятості:
https://chk.dcz.gov.ua/publikaciya/kontaktni-telefony-filiy-oblasnogo-centru-zaynyatosti-tacentriv-zaynyatosti-cherkaskoyi
Телефон для консультацій в Корсунь-Шевченківській районній філії Черкаського обласного
центру зайнятості - 20085

