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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 09 грудня 2020 р.  
№ 1235 
Київ 
 

Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги  
застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони  

сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Виділити Міністерству соціальної політики 8 279 464 тис. гривень (видатки споживання) із фонду 
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
та її наслідками за спеціальним фондом державного бюджету для надання одноразової матеріальної 
допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності 
внаслідок посилення обмежувальних заходів, передбаченої статтею 2 Закону України “Про соціальну 
підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

2. Затвердити Порядок використання коштів для надання одноразової матеріальної допомоги 
застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок 
посилення обмежувальних заходів, що додається. 

3. Внести до бюджету Пенсійного фонду України на 2020 рік, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 22 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 483, № 57, 
ст. 1785 ), зміни, що додаються. 

4. Забезпечити: 

Міністерству соціальної політики разом із Пенсійним фондом України — погодження виділення 
бюджетних коштів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України 
з питань бюджету; 

Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми 
та внесення змін до розпису державного бюджету. 

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

від 9 грудня 2020 р. № 1235 

ПОРЯДОК 
використання коштів для надання одноразової матеріальної  
допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи  

у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок  
посилення обмежувальних заходів 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою 
“Надання Пенсійним фондом України одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які 
можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення 
обмежувальних заходів, за рахунок коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” (далі — бюджетні кошти). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. 

3. Бюджетні кошти спрямовуються Пенсійному фонду України (далі — Пенсійний фонд) для 
надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у 
разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів, передбаченої 
статтею 2 Закону України “Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання 
на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2”, відповідно до Порядку звернення та надання у 2020 році одноразової 
матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони 
сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
9 грудня 2020 р. № 1233 (далі — одноразова матеріальна допомога). 

4. Пенсійний фонд не пізніше ніж 5 січня 2021 р. надсилає Мінсоцполітики заявку на перерахування 
коштів для виплати одноразової матеріальної допомоги за формою, встановленою Мінсоцполітики. 

5. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на окремий рахунок 
Пенсійного фонду, відкритий в АТ “Ощадбанк”, на підставі платіжного доручення в межах 
відкритих асигнувань за відповідною бюджетною програмою та заявки на перерахування коштів для 
виплати одноразової матеріальної допомоги.  

6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в Казначействі та операції, пов’язані з 
використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку. 

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, 
пов’язаних із використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється 
в установленому законодавством порядку. 

8. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль 
за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку. 

9. Пенсійний фонд до 6 січня 2021 р. подає Мінсоцполітики інформацію про використання 
бюджетних коштів у грудні 2020 року — січні 2021 року.  

10. Мінсоцполітики інформує до 15 січня 2021 р. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, 
Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання Пенсійним фондом бюджетних коштів. 

11. Спрямовані на зазначену мету та не використані Пенсійним фондом на кінець поточного року 
бюджетні кошти підлягають перерахуванню до загального фонду державного бюджету. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 р. № 1235 

ЗМІНИ, 
що вносяться до бюджету Пенсійного фонду України на 2020 рік  

1. У розділі  “Доходи”: 

1) після позиції 

“виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками 
поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, з урахуванням витрат, пов’язаних з її 
виплатою та доставкою 

10 022 757” 

доповнити такою позицією:  

“кошти з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом  
SARS-CoV-2, та її наслідками для надання одноразової матеріальної допомоги 
застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх 
діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів 

8 279 464”; 

2) у позиції “Усього доходів” цифри “481 555 951,4” замінити цифрами “489 835 415,4”. 

2. У розділі “Видатки”: 

1) після позиції 

“виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками 
поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

9 949 920,5” 

доповнити такою позицією:  

“виплата одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть 
втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення 
обмежувальних заходів 

8 279 464”; 

2) у позиції “Усього видатків” цифри “481 331 122,5” замінити цифрами “489 610 586,5”. 


