
Вступили в силу закони щодо підтримки громадян і бізнесу під час 

карантину 

 

 10 грудня вступили в силу закони 

щодо надання соціальної та податкової 

підтримки громадянам і бізнесу під час 

карантину. 

Закон №1071-ІХ від 07.12.2020 «Про 

соціальну підтримку застрахованих осіб 

та суб'єктів господарювання на період 

здійснення обмежувальних 

протиепідемічних заходів, 

запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» 

передбачає:  

- одноразову матеріальну допомогу застрахованим особам, які є найманими 

працівниками і втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження 
карантинних обмежень – 8 тис грн; 

- одноразову матеріальну допомогу суб’єктам господарювання з метою 

збереження робочих місць – не більше 8 тис грн; 

- одноразову компенсацію суб’єктам господарювання сплаченого ЄСВ; 

- можливість продовжити дію договорів та скасувати стягнення плати за 

оренду державного та комунального майна на період карантину та протягом одного 

місяця з дня його закінчення;  

- автоматично продовження терміну дії ліцензій на роздрібну торгівлю 

алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати ліцензіатами чергового платежу 

за ліцензії; 

- забезпечує можливість одержання державної підтримки суб’єктами малого і 

середнього підприємництва сфери громадського харчування протягом строку дії 

карантину та протягом шести місяців після його закінчення. 

Варто зазначити, що одноразову матеріальну допомогу не отримають: 

1. Наймані працівники, які: 

  на дату звернення працюють у суб’єкта господарювання, що не нарахував 

ЄСВ за 3-й квартал 2020 року; 

  працюють у суб’єкта господарювання, основний вид економічної діяльності 

якого на 31.10.2020 р. не відносився до Переліку видів економічної діяльності; 

  які працюють за сумісництвом; 

  середня заробітна плата яких перевищує 30000 грн на місяць. 

2. ФОП, які є застрахованими особами: 

  державна реєстрація яких на дату набрання чинності цим законом 

становитиме менше трьох місяців; 

  які на дату набрання чинності цим законом сплатили у 2020 році ЄСВ за себе 

менше, ніж за три місяці; 

  основний вид економічної діяльності яких на 31.10.2020 р. не відносився до 

Переліку видів економічної діяльності; 

  які є найманими працівниками та ФОП одночасно; 



  підприємницька діяльність яких на дату набрання чинності цим законом, за 

даними ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, припинена. 

Виплата одноразової матеріальної допомоги здійснюватиметься на підставі 

заяв застрахованих осіб, поданих ними в електронній формі через Єдиний 

державний вебпортал електронних послуг. Виплата допомоги проводитиметься на 

банківський рахунок. 

Порядок звернення та надання соціальної підтримки застрахованим особам та 

суб’єктам господарювання визначається Кабінетом Міністрів України. 

Перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються 

обмежувальні карантинні заходи, що призводять до тимчасової зупинки роботи 

суб’єктів господарювання, також буде встановлюватись Кабінетом Міністрів 

України. 

Закон №1072-ІХ від 07.12.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків 

на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2»: 

- звільняє ФОП І групи від єдиного податку за грудень 2020 року та січень – 

травень 2021 року; 

- звільняє ФОП І групи від сплати єдиного податку та ЄСВ з грудня 2020 до 

травня 2021р; 

- дає можливість списати податковий борг платникам податків, у тому числі 

громадянам, у сумі до 3060 грн, який не погашено станом на 01.11.2020 року;  

- відстрочити до 29.12.2021 року погашення податкового боргу платників 

податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не 

перевищує 6800 гривень; 

- списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками 

податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня 

набрання чинності Законом; 

- збільшити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо 

його стягнення до 3060 гривень; 

- не оподатковувати матеріальну допомогу, компенсації, тощо, податком на 

доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств. 

Вступив у силу також Закон №1073-ІХ від 07.12.2020 «Про внесення змін до 

статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який 

розширює перелік напрямків використання коштів Фонду з боротьби з COVID-19 

для фінансування вищезазначених законів. 

 
Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики 

райдержадміністрації  

 




