
 
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 02 грудня 2020 р.  
№ 1181 
Київ 
 

Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету  
місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду  

закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну 
медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 923 “Про виділення коштів для 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну 
медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 84, ст. 2691), зміни, що додаються. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 2 грудня 2020 р. № 1181 

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я,  
які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою  

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів,  
виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19,  

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 

1. Абзац перший пункту 3 після слів “подачею кисню” доповнити словами і цифрами “не менше 80 
відсотків”, а після слів і цифри “коронавірусом SARS-CoV-2” — словами “, призначених для лікування 
таких пацієнтів”. 

2. Пункт 4 виключити. 

3. Абзац другий пункту 5 доповнити реченням такого змісту: “У договорах про закупівлю товарів, 
робіт і послуг за бюджетні кошти може передбачатися попередня оплата на строк не більше трьох 
місяців у розмірі до 100 відсотків.”. 


