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Учасниками пілотного проекту є непрацюючі 

працездатні особи з числа: 
• Членів малозабезпечених сімей, які отримують

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

• Внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО).

З метою участі в пілотному проекті зазначені особи звертаються до органу соціального 

захисту за місцем фактичного проживання/перебування та подають: 

• Заяву;

• Документи, що підтверджують статус таких осіб

(довідка про отримання/неотримання державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім’ям, довідка про взяття на облік ВПО).

II етап 

Учасники пілотного проекту для отримання фінансової допомоги подають: 

❖ Анкету, за допомогою якої встановлюється відсутність в особи: 

• заборгованості із сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, несплачених фінансових

санкцій за порушення податкового законодавства (за інформацією ДФС) та

законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне

страхування на випадок безробіття (для фізичних осіб - підприємців);

• фінансових зобов’язань, що перевищують граничну суму фінансової допомоги,

та заборгованості з погашення фінансових зобов’язань;

• рухомого та/або нерухомого арештованого майна чи інших обтяжень;

• заборгованості з виплати заробітної плати (для фізичних осіб-підприємців);

• незнятої судимості або судимості з відстрочкою виконання вироку.

❖ Бізнес – план  

Учасники пілотного проекту можуть, за бажанням, приймати участь у засіданні 

Комісії. 

Базовий центр зайнятості надає: 

❖ Рекомендації щодо бізнес-плану та виявлення підприємницького потенціалу у 

учасника проекту на підставі застосування визначеної Методики дослідження, 

проведеної після професійного консультування.  

I етап 
За результатом розгляду списків можливих учасників проекту Комісія приймає 

рішення про відбір учасників  для участі у II етапі для  надання: 

• фінансової допомоги;

• послуг із сприяння працевлаштуванню, у тому числі на нові робочі місця,

та/або участі у громадських роботах.



 

 
 

 

Фінансова допомога 

учаснику пілотного проекту надається шляхом перерахування бюджетних коштів 

постачальникам (продавцям) обладнання, матеріалів на підставі наступних документів: 

Чотиристоронній договір про надання учаснику безвідсоткової фінансової 

допомоги на поворотній основі укладається з 

• учасником пілотного проекту, щодо якого комісією прийнято рішення про

надання йому фінансової допомоги,

• Харківським обласним центром зайнятості,

• відповідним базовим центром зайнятості,

• органом соціального захисту району/області.

✓ Чотиристоронній договір про надання учаснику безвідсоткової фінансової 

допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності.  
(абз.2 п.7 Порядку №1154) 

✓ Заява – доручення на оплату витрат на закупівлю передбачених бізнес-планом 

обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності. 

(п.8 Порядку №1154; п.3.1. р.3 Договору) 

✓ Первинні документи, необхідні для проведення оплати (рахунок-фактура, 

рахунок, квитанція, накладна тощо).  

     (п.8 Порядку №1154; р.2, п.3.1. р.3 Договору) 

✓ Договір, укладений між учасником проекту та продавцем обладнання і 

матеріалів.                                                         (п.8 Порядку №1154; р.2 Договору) 

✓ Копія паспорта учасника пілотного проекту. (п.3.1. р.3 Договору) 

✓ Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків.         (п.3.1. р.3 Договору) 

✓ Копії документів, що підтверджують державну реєстрацію 

фізичної особи-підприємця або юридичної особи.  

Учасникам пілотного проекту, які не мають статусу суб’єкта підприємницької 

діяльності, щодо яких прийнято рішення про надання їм фінансової допомоги, 

надаються кошти після державної реєстрації юридичної особи або фізичної 

особи-підприємця протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення про 

прийняте рішення. 

 (абз.6 п.7 Порядку №1154) 

Увага! Учасники пілотного проекту подають вищевказані документи до БЦЗ за місцем 

постійного проживання. 

Увага! Учасником пілотного проекту на кожній сторінці копії документів здійснюється 

напис «згідно з оригіналом» та завіряється його особистим підписом. 




