
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІ сесія    VIІI   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 лютого 2021 року                    Ужгород                                   № 61 

 

Про звернення депутатів  

Ужгородської міської ради                      

 

 

 Керуючись частиною 1 статті 59 та статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VIІI 

скликання до Кабінету Міністрів України про внесення змін та доповнень до 

Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додається). 

2. Рішення направити до Кабінету Міністрів України. 

3. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Кабінету Міністрів України 

 вул. Грушевського,12/2, 

 м. Київ, 01008 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Ужгородської міської ради до Кабінету Міністрів України 

про внесення змін та доповнень до Порядку компенсації роботодавцям 

витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

 

Враховуючи значне зростання кількості безробітного населення на 

території міста Ужгород, вплив COVID-19 та пов’язаних з його поширенням 

карантинних обмежень запроваджених у країні,  відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347 «Деякі питання 

реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість 

населення» зі змінами та доповненнями, з метою фінансової підтримки 

роботодавців, сприяння створенню нових робочих місць та недопущення 

поширення негативних наслідків скорочення кількості суб’єктів 

господарювання, ми депутати Ужгородської міської ради звертаємося до 

Кабінету Міністрів України з пропозиціями щодо змін та доповнень до Порядку 

компенсації роботодавцям витрату розмірі єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - Порядок), а саме: 

- розширити перелік пріоритетних видів економічної діяльності для 

створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва, беручи до 

уваги роботодавців, роботу яких було обмежено протиепідемічні заходами 

пов’язаними із поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19), визначених 

Переліком 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 затвердженим постановою КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236; 

- внести доповнення до визначення середньооблікової чисельності 

працівників та для новостворених суб’єктів господарювання (пункт 4 Порядку),  

а саме: вважати новими робочі місця у звітному періоді протягом попередніх 12 

місяців без урахування періоду дії обмежувальних протиепідемічних заходів, 

пов’язаних із поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19). 

 
  

З повагою 

 

депутати міської ради 

 

Схвалено 

рішення ІІ сесії Ужгородської міської ради 

VIІI скликання від 02.02.2021 р. № 61. 


