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[ "щодо внесення змін до деяких
наказів Мінсоцполітики

Всеукраїнська організація
інвалідів „Союз організацій
інвалідів України”
Всеукраїнська громадська
організація „Асоціація
підприємців та працюючих
інвалідів України”
Всеукраїнська громадська
організація „Українська спілка
інвалідів - У СІ”
Всеукраїнське громадське
об’єднання „Національна
асамблея інвалідів України”

З метою удосконалення механізму надання фінансової допомоги за
рахунок сум адміністративно - господарських санкцій та пені, що надходять
до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для
працевлаштування інвалідів, Міністерством соціальної політики було
розроблено наказ від 02.12.2015 № 1167 „Про внесення змін до деяких
наказів Мінсоцполітики з питань надання фінансової допомоги на поворотній
і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративногосподарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за
невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, та
державної підтримки підприємствам та організаціям, які засновані
громадськими організаціями інвалідів” та зареєстровано в Міністерстві
юстиції України від 21.12.2015 за № 1596/28041. Цей наказ набирає чинності
з дня його офіційного опублікування (з 26.01.2016).

Даним нормативно-правовим атом було внесено зміни до:
- Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і
безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративногосподарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за
невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів,
затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
06 вересня 2010 року № 270, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2010 року за № 954/18249, зі змінами (далі - Інструкція);
- наказу Міністерства соціальної політики України від 05 вересня
2013 року № 545 „Деякі питання надання державної допомоги
підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями
інвалідів”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня
2013 року за № 1620/24152.
Враховуючи вищезазначене, просимо проінформувати підприємства,
які засновані громадськими організаціями інвалідів щодо:
- даних змін, затверджених наказом Мінсоцполітики від 02.12.2015
№ 1167;
- нової форми заяви, громадської організації інвалідів про надання
підприємству, організації, які засновані громадськими організаціями
інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування,
затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 05
вересня 2013 року № 545 „Деякі питання надання державної допомоги
підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями
інвалідів”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013
року за № 1620/24152;
- наявності та якості оформлення документів та бізнес - планів, у яких
має міститися інформація щодо соціально - економічних показників проекту,
актуальності впровадження, соціальної значимості проекту в регіоні, строку
окупності, відповідності видам діяльності заявника - роботодавця,
конкурентноздатності товарів (робіт, послуг), які планується виробляти
(виконувати, надавати), достатності виробничого та кадрового потенціалу,
тощо (додаток 1).
Про стан проведеної роботи просимо проінформувати Міністерство в
місячний термін.
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Додаток 1
Інформація, яка повинна міститися у бізнес плані підприємства, які
звертаються за фінансовою допомогою

Висвітлення показників, зазначених у пункту 2.17 розділу II Інструкції:
соціальна значимість: кількість інвалідів, які працюють (працюватимуть)
та яким надається (надаватимуться) послуги (продукція) (вказати нозологію,
групи інвалідності, посадові обов’язки працівників з інвалідністю);
сума коштів (крім заробітної плати), що витрачається (витрачатиметься) на
потреби інвалідів і на непромислову сферу для інвалідів, тощо;
фінансовий стан підприємства.
Оцінка бізнес - проекту підприємства, відповідно до пункту 2.14:
актуальність впровадження, соціальна значимість проекту в регіоні
(повинна бути надана відповідь на питання: „Як вплине реалізація даного
проекту на соціально-економічний розвиток регіону? ”);
строк окупності;
відповідність видам діяльності заявника-роботодавця;
оцінка товарів (робіт, послуг), які планується виробляти (виконувати,
надавати) (види продукції, ціна, а також повинна бути надана відповідь на
питання: „ Чому саме ці товари будуть користуватися попитом у регіоні? ”);
конкурентоздатність товарів (робіт, послуг), які планується виробляти
(виконувати, надавати);
рівень достатності виробничого та кадрового потенціалу;
аналіз цінових пропозицій вартості обладнання, робіт, послуг, які
планується закуповувати:
прогноз ризиків неповернення коштів - у разі надання фінансової
допомоги на поворотній основі та цільової позики.
Інформація, яка повинна міститися у бізнес плані підприємства, які
звертаються за отриманням дозволу на право користування пільгами з
оподаткування

Висвітлення показників, зазначених у пункту 2.17 розділу II Інструкції:
соціальна значимість: кількість інвалідів, які працюють (працюватимуть)
та яким надається (надаватимуться) послуги (продукція) (вказати нозологію,
групи інвалідності, посадові обов’язки працівників з інвалідністю);
сума коштів (крім заробітної плати), що витрачається (витрачатиметься) на
потреби інвалідів і на непромислову сферу для інвалідів, тощо;
фінансовий стан підприємства;
оцінка продукції, що випускається (випускатиметься);
наявність замовлення на її реалізацію, характер послуг, які надаються;
конкурентноздатність товарів (робіт, послуг), які планується виробляти
(виконувати, надавати);
рівень достатності виробничого та кадрового потенціалу.
Пакет документів під-в повинен бути оформленим належним чином,
охайний, у папці - швидкозшивач з . твердою обкладинкою (можна б/у) з
номенклатурою (переліком)-поданих пронумерованих документів.

