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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 08 грудня 2020 р.  
№ 1200 
Київ 
 

Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів,  
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню,  

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”: 

1) зменшити обсяг видатків споживання за програмою 2501310 “Фінансова допомога Фонду 
соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального 
забезпечення та страхових виплат на безповоротній основі” на суму 262 584 тис. гривень; 

2) збільшити обсяг видатків споживання за програмою 3511380 “Фонд боротьби з гострою респіра-
торною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” на суму 
262 584 тис. гривень. 

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. 
№ 823 “Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 75, ст. 2408). 

4. Забезпечити: 

Міністерству соціальної політики ― погодження скорочення обсягу видатків державного бюджету, 
передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови, та виділення бюджетних коштів, передбачених 
пунктом 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 330 і від 
20 травня 2020 р. № 385, затверджених цієї постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету; 

Міністерству фінансів ― внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису 
державного бюджету. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 грудня 2020 р. № 1200 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов  
Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2020 р. № 330 

 і від 20 травня 2020 р. № 385 

1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 385 “Про виділення 
коштів для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України” (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 43, ст. 1388): 

1)  в абзаці першому цифри “2278800” замінити цифрами “2016216”; 

2)  в абзаці другому цифри “471100” замінити цифрами “208516”. 

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 330 “Про виділення 
коштів для надання допомоги на дітей фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему 
оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку” (Офіційний вісник 
України, 2020 р., № 37, ст. 1226, № 75, ст. 2408) цифри “945768,73” замінити цифрами “1369301,73”. 


