
 

Ви внутрішньо переміщена особа або 

член малозабезпеченої сім’ї? 

 

Ведете власний бізнес або хочете його 

розпочати? 

 
Звертайтеся до управління (відділу) з 

питань соціального захисту населення районної 

держадміністрації або виконавчого органу 

міської ради за місцем фактичного 

проживання/ перебування із заявою про участь 

у пілотному проекті із залучення до роботи 

членів малозабезпечених сімей та внутрішньо 

переміщених осіб. 

 

Увага! Учасниками Пілотного проекту є 

непрацюючі працездатні особи з числа: членів 

малозабезпечених сімей, які отримують 

державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям; внутрішньо 

переміщених осіб. 

Для забезпечення роботою учасників 

пілотного проекту, зокрема шляхом створення 

для них нових робочих місць, фінансова 

допомога може надаватися суб’єктам 

господарювання, які працевлаштують не менш 

як двох із числа осіб членів малозабезпечених 

сімей, які отримують державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям, 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

Обирайте форму участі в Пілотному 

проекті та зазначайте її у заяві! 

Формами участі у Пілотному проекті є: 

 сприяння працевлаштуванню, в 

тому числі на нові робочі місця; 

 пропонування участі в громадських 

роботах та інших роботах тимчасового 

характеру; 

 надання безвідсоткової фінансової 

допомоги на поворотній основі для 

організації підприємницької діяльності.  

Ви, як учасник пілотного проекту 

можете бути одночасно залучені до 

кількох форм участі в пілотному проекті, 

зазначених Вами у заяві. 

Для сприяння організації 

підприємницької діяльності шляхом надання 

фінансової допомоги центри зайнятості, 

організовують для Вас, як учасника 

пілотного проекту, (за Вашим бажанням) 

професійне навчання та нададуть безоплатні 

консультації з питань провадження 

підприємницької діяльності. 

 

Учасник Пілотного проекту для 

отримання фінансової допомоги розробляє 

бізнес-план та заповнює анкету за формою, 

затвердженою Мінсоцполітики.  

В анкеті учасник пілотного проекту 

зазначає відомості про наявність чи відсутність у 

нього: 

 заборгованості із сплати податків, зборів, 

платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, несплачених 

фінансових санкцій за порушення податкового 

законодавства та законодавства про зайнятість 

населення і загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття – для 

фізичних осіб – підприємців; 

 фінансових зобов’язань, що перевищують 

суму граничного розміру 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. Відбір учасників 

пілотного проекту проводиться комісією шляхом 

розгляду бізнес-планів учасників. 

 

Розмір фінансової допомоги не може 

перевищувати 40 розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатної особи, 

встановленого на початок відповідного року. 

 

Рішення щодо надання фінансової 

допомоги учасникам Пілотного проекту 

приймає комісія утворена обласною 

державною адміністрацією. 

 

З кожним учасником Пілотного проекту, 

щодо якого комісією прийнято рішення про 

надання йому фінансової допомоги, 

укладається чотиристоронній договір. 

При цьому на момент укладення 

договору повинен бути чинним правовий 

статус учасника пілотного проекту як члена 

малозабезпеченої сім’ї або внутрішньо 

переміщеної особи. Зміна статусу учасника 

пілотного проекту є підставою для скасування 

попередньо прийнятого рішення про надання 

йому фінансової допомоги та відмови в 

укладенні чотиристороннього договору. 

Фінансова допомога надається 

одноразово шляхом оплати обласним центром 

зайнятості за заявою-дорученням учасника 

пілотного проекту або суб’єкта 

господарювання витрат на закупівлю 

обладнання та матеріалів для організації 

підприємницької діяльності, передбачених його 

бізнес-планом. 

Фінансова допомога не повертається 

якщо:  

учасник Пілотного проекту або суб’єкт 

господарювання працевлаштовує в перший рік 

участі в пілотному проекті не менш як двох 

інших осіб із числа членів малозабезпечених 

сімей, які отримують державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям, 

внутрішньо переміщених осіб або осіб, 

звільнених з військової служби після участі в 

антитерористичній операції, строком не менш 

як на два роки (за направленням центру 

зайнятості); 

сума сплачених у відповідному періоді 

податків, зборів (обов’язкових платежів) і 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування перевищує 

суму фінансової допомоги, що повинна бути 

повернута за такий період, визначений у 

чотиристоронньому договорі. 

 

Сума фінансової допомоги, що 

повертається, зменшується на суму податків, 

зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, сплачених учасником пілотного 

проекту, або на суму єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, сплаченого суб’єктом 

господарювання за працевлаштованих ним осіб. 
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