
 
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 09 грудня 2020 р.  
№ 1246 
Київ 
 

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,  
передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2020 рік,  

і внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  
від 10 червня 2020 р. № 485 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального 
обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2020 рік із фонду 
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
та її наслідками, перерозподіл видатків споживання шляхом: 

зменшення їх обсягу за бюджетною програмою 1006130 “Здійснення доплати особам рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність 
населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на 
роботах з ліквідації захворювання 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” на 22 192,6 тис. 
гривень (з них оплата праці — 18 678,6 тис. гривень); 

збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 1001240 “Здійснення доплати медичним та іншим 
працівникам закладів охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, які безпосередньо 
зайняті на роботах з ліквідації захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричине-
ною коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіратор-
ною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” на 22 192,6 тис. 
гривень (з них оплата праці — 19 288 тис. гривень). 

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 р. № 485 “Про виділення коштів 
для здійснення доплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським, 
які забезпечують життєдіяльність населення, медичним та іншим працівникам, які безпосередньо 
зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2020 р., 
№ 50, ст. 1569) цифри “171081,6” і “51302,5” замінити відповідно цифрами “193274,2” і “29109,9”. 

3. Забезпечити: 

Міністерству внутрішніх справ — погодження перерозподілу видатків державного бюджету, 
передбачених пунктом 1 цієї постанови, 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 


