КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 квітня 2020 р.
№ 293
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1101 і від 1 квітня 2020 р. № 251
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101 “Деякі питання виплати
державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 4, ст. 210) і від 1 квітня 2020 р.
№ 251 “Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям
населення у 2020 році” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, ст. 1050) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
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Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 р. № 293
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2019 р. № 1101 і від 1 квітня 2020 р. № 251
1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати деяких
видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг окремим категоріям
населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1101:
1) пункт 4 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
“виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
у сумі 1 000 гривень окремим категоріям населення з числа одержувачів державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з їх числа, які
одночасно з такою допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну
соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України “Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”), одержувачів
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю,
одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у сумі 1000 гривень
окремим категоріям населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня
2020 р. № 251 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, ст. 1050);”.
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — сімнадцятим;
2) доповнити Порядок пунктом 41 такого змісту:
“41. Виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
у сумі 1 000 гривень окремим категоріям населення, проводиться у квітні 2020 року.”.
2. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р. № 251 доповнити абзацом
такого змісту:
“Установити, що розмір одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками
поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, зазначений в абзаці першому цього пункту, не включається у розрахунок доходу
осіб під час призначення житлової субсидії, здійснення відрахувань (утримання, стягнення) з пенсії
чи соціальних допомог, інших доходів.”.
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