
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 11.02.2021 р. № 364 

               м. Вінниця 

 

Про проєкт рішення міської ради 

«Про виконання Програми антикризової 

підтримки громади у 2020 році та 

затвердження Програми антикризової 

підтримки громади на 2021 рік» 

 

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми 

антикризової підтримки громади у 2020 році та затвердження Програми 

антикризової підтримки громади на 2021 рік» згідно з додатком. 

2. Подати вищезазначений проєкт рішення на розгляд міської ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконавчому комітету подати дане рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проєкту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А. Очеретного. 

 

 

Міський голова                          С. Моргунов 

  

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

 від 11.02.2021 р. № 364 

 

 

Проєкт рішення міської ради 

 

Про виконання Програми антикризової 

підтримки громади у 2020 році та 

затвердження Програми антикризової 

підтримки громади на 2021 рік 

 

Злагоджені дії виконавчих органів Вінницької міської ради дозволили,  в 

умовах карантинних обмежень, забезпечити високу результативність виконання 

«Програми антикризової підтримки громади» у 2020 році. 

Програмою було визначено три пріоритетні напрямки: економіка, 

соціальний захист та охорона здоров’я. 

В рамках економічного напрямку було проведено такі заходи: 

- на квітень-травень було знижено до 0 % ставку єдиного податку для 

підприємців першої та другої групи (10 103 підприємцям було надано пільги на 

загальну суму 16 млн грн); 

- на березень суб’єктів господарювання було звільнено від плати за землю 

(2 082 підприємців на загальну суму 21,2 млн грн) та від податку на об’єкти 

нежитлової нерухомості (1000 підприємців на загальну суму 4,3 млн грн); 

- на квітень-травень підприємців було звільнено від сплати за 

користування нерухомим комунальним майном (52 орендарі отримали пільги на 

загальну суму близько 1 млн грн); 

- на квітень-травень підприємців було звільнено від нарахування та сплати 

за договорами про встановлення земельного сервітуту (за 84 договорами було 

отримано пільги на загальну суму 305,6 тис. грн); 

- враховуючи ускладнення, що виникли у підприємців внаслідок 

карантинних обмежень, було спрощено діючий Порядок часткової компенсації 

відсотків за залученими кредитами. Відповідно до нового тимчасового порядку 

для нових учасників Порядку обсяг компенсації буде визначатись, як 50% від 

суми сплачених податків (ПДФО та єдиного податку) до місцевого бюджету ( у 

2020 році 6 підприємців отримали компенсації відсотків за кредитами на 

загальну суму 644,6 тис. грн); 

- з початку травня діє Порядок компенсації витрат роботодавців на ЄСВ за 

новостворені робочі місця. Згідно затвердженого Порядку, підприємець зможе 

отримати відшкодування у розмірі 1039 грн за кожного нового працівника, 



прийнятого з 1 квітня, починаючи з місяця, в якому його було працевлаштовано 

до кінця 2020 року. (Надійшли заявки від 13 підприємців із плановою кількістю 

створених робочих місць – 27. Загалом компенсовано 70,6 тис. грн). 

Враховуючи позитивний ефект для підприємництва заплановано 

продовження дії заходів щодо компенсації відсотків за кредитами та компенсації 

витрат за новостворені робочі місця до кінця 2021 року. 

В галузі соціального захисту населення було запроваджено щомісячну 

муніципальну доплату для окремих категорій громадян: 

- непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсій яких не перевищує 2000 грн; 

- непрацюючим особам, які отримують державну соціальну допомогу; 

- особам які не мають права на пенсію; 

- особам з інвалідністю, непрацюючим особам з інвалідністю з дитинства; 

- особам, що доглядаються за важкохворою дитиною 

- особам, які виховують неповнолітніх дітей з інвалідністю. 

 9800 громадян одержали муніципальну доплату на загальну суму 17,6 млн 

грн. 

В напрямку охорони здоров’я здійснювалась підготовка до другої хвилі 

пандемії короновірусу COVID-19. 

- було створено тримісячний запас: засобів індивідуального захисту, 

дезінфікуючих засобів та антисептиків, виробів медичного призначення; 

лікарських засобів, швидких тест-систем на COVID-19 для закладів охорони 

здоров’я – комунальних некомерційних підприємств первинного та вторинного 

рівня; 

- проведено реконструкцію на четвертому поверсі КП «Міський лікувально 

діагностичний центр», де розпочала роботу муніципальна лабораторія для ПЛР-

тестування; 

- в рамках програми «Стоп-грип на 2016-2021 роки» здійснюється 

вакцинація проти грипу. Станом на початок січня в рамках програми щеплено 6 

307 вінничан. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.25, п.22 ч.1 ст.26 та ч. 1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 

30.03.2020 №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)», з урахуванням 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. 1236, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Інформацію директора департаменту економіки і інвестицій міської 

ради «Про виконання Програми антикризової підтримки громади у 2020 році 

взяти до відома.  



2. Затвердити  «Програму антикризової підтримки громади на 2021 рік» 

згідно додатку до даного рішення. 

3. Керівникам виконавчих органів міської ради:  

3.1. забезпечити повне, належне і своєчасне виконання заходів Програми 

відповідно до встановлених строків, а також цілей та завдань виконання кожного 

із заходів; 

3.2. щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним місяцем подавати 

департаменту економіки і інвестицій міської ради оперативну інформацію про 

стан і результати виконання заходів Програми. 

4. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю забезпечити 

інформаційне супроводження виконання заходів Програми антикризової 

підтримки громади на 2021 рік.  

5. Зняти з контролю рішення міської ради №2213 від 22.05.2020 «Про 

затвердження Програми антикризової підтримки громади». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (В. Павлюк) та з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку (С. Ярова).  



Додаток до рішення  

міської ради 

від ____________ №____ 

 

Програма антикризової підтримки громади на 2021 рік 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Програми 

Строк 

виконання 

Строк, на 

який 

розповсюд-

жуватиметьс

я дія заходу 

Програми 

Відповідальні 

виконавці 
Короткий опис заходу Програми Ціль/завдання 

1.1 Заходи в галузі соціального захисту 

населення, а саме: 

 

Надання щомісячної соціальної 

матеріальної допомоги (щомісячної 

муніципальної доплати до пенсійних 

виплат та виплат окремих державних 

соціальних допомог) в розмірі від 100 до 

500 грн окремим категоріям громадян 

Вінницької міської територіальної 

громади, а саме:  

- непрацюючим пенсіонерам, розмір 

пенсійних виплат яких (з урахуванням 

всіх надбавок, підвищень, додаткових 

пенсій, цільової грошової допомоги, 

пенсії за особливі заслуги перед 

Україною та інших доплат, 

встановлених законодавством) не 

перевищує 2000 грн;  

- непрацюючим особам, які є 

одержувачами державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права на 

пенсію та особам з інвалідністю; 

- непрацюючим особам з 

інвалідністю з дитинства, які є 

одержувачами державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства в розмірі, що не 

перевищує 2000 грн;  

І квартал  

2021 року 

І квартал  

2021 року  

 

Департамент соціальної 

політики міської ради, 

Департамент фінансів 

міської ради 

Надання щомісячної муніципальної доплати відповідно 

до Порядку надання у 2020-2021 роках щомісячної 

соціальної матеріальної допомоги (щомісячної 

муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат 

окремих державних соціальних допомог) окремим 

категоріям громадян Вінницької міської територіальної 

громади затвердженого Рішенням Вінницької міської 

ради від 24.12.2020 року №74. 

Затверджений Порядок визначає механізм призначення 

та виплати з липня 2020 року по березень 2021 року 

(включно) щомісячної соціальної матеріальної допомоги 

(щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат 

та виплат окремих державних соціальних допомог) (далі-

щомісячна муніципальна доплата) окремим категоріям 

громадян Вінницької міської територіальної громади.  

Щомісячна муніципальна доплата призначається 

визначеним у Порядку категоріям громадян за умови, 

що вони зареєстровані на території Вінницької міської 

територіальної громади, є громадянами України та 

отримують пенсійні виплати в Головному управлінні 

Пенсійного фонду України у Вінницькій області 

відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

Закону України «Про пенсійне забезпечення», або 

перебувають на обліку в Департаменті соціальної 

політики Вінницької міської ради, та є одержувачами 

адресних державних соціальних допомог відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю», Закону України «Про державну 

Додаткова соціальна 

підтримка окремим 

категоріям 

малозабезпечених 

верств населення – 

понад 10,1 тис. 

громадянам Вінницької 

міської ТГ 



- особам, що здійснюють догляд за 

тяжкохворою дитиною, та є 

одержувачами допомоги відповідно 

до розділу V-Б Закону України «Про 

державну допомогу сім’ям з дітьми»;  

- особам, які отримують допомогу на 

дітей з інвалідністю віком до 18 років 

підгрупи «А» відповідно до чинного 

законодавства. 

соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю» та розділу V-Б Закону 

України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». 

1.2 Заходи  в галузі охорони здоров’я 

Вінницької міської ТГ щодо протидії 

поширення коронавірусної хвороби 

(COVID-19) 

Протягом 

2021 року 

Протягом 2021 

року 

Департамент охорони 

здоров’я міської ради, 

Департамент фінансів 

міської ради 

1. Внесення змін та розширення заходів галузевої 

медичної програми «Здоров’я вінничан на 2017-2021 

роки», (рішення Вінницької міської ради від 

23.12.2016 №533 (зі змінами)), а саме: 

• з метою протидії поширення на території 

Вінницької міської  територіальної громади гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечити:  

- підтримку наявного незнижувального3-х 

місячного запасу: 

- засобів індивідуального захисту, 

дезінфікуючих засобів та антисептиків; 

- лікарських засобів та виробів медичного 

призначення. 

- організація системної роботи з підвищення 

кваліфікації наявного медичного персоналу; 

- проведення постійної медійної кампанії щодо 

вжиття заходів з протидії поширення респіраторної 

хвороби COVID-19, втому числі заходів з вакцинації 

проти COVID-19.  

2. У І кварталі 2021 року здійснити виплату 

муніципальної щомісячної надбавки до заробітної 

плати працівникам, які були залучені (згідно наказів 

по підприємствах) до надання медичної допомоги 

пацієнтам, відповідно до чинних Стандартів медичної 

допомоги COVID – 19. 

3.Збільшення охоплення вакцинацією  шляхом 

підвищення обізнаності про важливість 

імунопрофілактики серед населення  Вінницької 

міської  територіальної громади для забезпечення 

зниження рівня захворюваності інфекційними 

хворобами та на виконання заходів міської програми 

«Стоп-грип на 2016-2021 роки», (рішення Вінницької 

міської ради від 28.10.2016 №442 (зі змінами)). 

Створення ефективної 

системи захисту 

вінничан  та медиків 

щодо  протидії 

поширенню 

коронавірусної 

хвороби (COVID-19) ( 

підготовка до ймовірно 

можливої другої хвиля 

захворювання) 



1.3. Звільнення суб’єктів господарювання – 

платників єдиного податку І групи від 

сплати єдиного податку  

березень– 

травень 

2021 року 

Січень – 

травень 2021 

року 

ГУ ДПС у Вінницькій 

області, 

Департамент фінансів 

міської ради 

Звільнити платників єдиного податку І групи від 

сплати цього податку за січень – травень 2021 року, 

згідно Закону України від 04.12.2020 року №1072-ІХ 

«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 хворобb 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

Зменшення 

податкового 

навантаження на 

суб’єктів 

господарювання 

Вінницької міської ТГ 

1.4 Звільнення від виконання 

зобов’язань зі сплати орендної плати 

орендарів, які не використовували 

таке майно в період карантинних 

заходів в січні 2021 року 

Березень 

2021 року 

Січень 2021 

року без 

нарахування 

штрафів та 

пені 

Департамент 

комунального майна 

міської ради 

Винести проєкт рішення на розгляд сесії міської ради 

«Про звільнення від виконання зобов’язань зі  сплати 

орендної плати за оренду нерухомого майна 

комунальної власності Вінницької міської 

територіальної громади» 

Створення пільгового 

періоду по платі за 

оренду комунальних 

приміщень для 

суб’єктів 

господарювання 

1.5 Звільнення користувачів земельних 

ділянок (суб’єктів господарювання), 

від виконання зобов’язання щодо 

нарахування та сплати плати за 

договорами про встановлення 

земельного сервітуту, які не 

використовували земельні ділянки  в 

період карантинних заходів в січні 

2021 року 

Березень  

2021 року 

Січень 2021 

року без 

нарахування 

штрафів та 

пені 

Департамент земельних 

ресурсів міської ради 

Винести проєкт рішення на розгляд сесії міської ради «Про 

звільнення від виконання зобов’язання щодо нарахування 

та сплати плати за договорами про встановлення 

земельного сервітуту» 

Створення пільгового 

періоду по сплаті плати 

за договорами про 

встановлення 

земельного сервітуту 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Продовження механізму здешевлення  

вартості користування кредитними 

коштами для суб’єктів МСП Вінницької 

міської ТГ 

Протягом 

2021 року 

Протягом 2021 

року 

Департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради, Головне 

управління Державної 

податкової служби у 

Вінницькій області, 

Виконавчий комітет 

міської ради, 

Департамент фінансів 

міської ради. 

Щоквартальне нарахування компенсації відсотків за 

залученими кредитами суб’єктам МСП відповідно до 

Порядку затвердженого рішенням міської ради від 

22.12.2017 № 976 (зі змінами). 

Створення умов для 

здешевлення вартості 

користування 

кредитними коштами 

для суб’єктів МСП, що 

планують 

відновлювати або 

розширювати свою 

підприємницьку 

діяльність 

1.7 Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо 

локальних заходів підтримки суб’єктів 

МСП Вінницької міської ТГ   

Протягом 

2021 року 

Протягом 2021 

року 

Департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради  

Департамент у справах 

ЗМІ та зв’язків з 

Висвітлення інформації щодо заходів підтримки 

суб’єктів МСП Вінницької міської ТГ через ЗМІ та 

адресне поширення   

Підвищення рівня 

обізнаності щодо 

заходів підтримки 

серед суб’єктів МСП 

Вінницької міської ТГ 



громадськістю міської 

ради 

1.8 Продовження фінансової підтримки для 

створення нових робочих місць 

суб’єктами  господарювання Вінницької 

міської ТГ 

Протягом 

2021 року 

Протягом 2021 

року 

Департамент економіки 

і інвестицій міської 

ради, Головне 

управління Державної 

податкової служби у 

Вінницькій області, 

Виконавчий комітет 

міської ради, 

Департамент фінансів 

міської ради. 

Щоквартальне нарахування компенсації роботодавцям 

витрат на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування за новостворені робочі місця відповідно до 

Порядку затвердженого рішенням міської ради від 

22.05.2020 № 2219 (зі змінами). 

Забезпечення 

збереження рівня 

зайнятості населення, 

стимулювання 

створення нових 

робочих місць 

суб’єктами 

господарювання  

Вінницької міської ТГ 

 
 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                                                           С. Чорнолуцький  



Департамент економіки і інвестицій 

 

Горлов Євген Ігорович 

 

Головний спеціаліст відділу підтримки бізнесу 

управління економічної політики 


