КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 29 квітня 2020 р.
№ 375
Київ
Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників,
військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, осіб рядового
та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських,
які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину,
установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р.,
№ 23, ст. 896, № 30, ст. 1061), та протягом 30 днів з дня його відміни окремим категоріям працівників,
військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, осіб рядового та
начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення (забезпечення продовольчими та непродовольчими товарами, послугами зв’язку,
транспорту, адміністративним, соціальними послугами, а також захист прав дітей та забезпечення
правопорядку і безпеки громадян) (далі — працівники) та внаслідок виконання своїх обов’язків мають
безпосередній контакт з населенням, встановлюється додаткова доплата до заробітної плати (грошового
забезпечення) пропорційно відпрацьованому часу в зазначених умовах.
2. Встановлення доплати, визначеної пунктом 1 цієї постанови, працівникам підприємств, установ
та організацій, органів державної влади, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів,
здійснюється у граничному розмірі до 50 відсотків заробітної плати (грошового забезпечення).
3. Встановлення доплати, визначеної пунктом 1 цієї постанови, працівникам надавачів соціальних
послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем
проживання/перебування їх отримувачів (вдома), здійснюється у граничному розмірі до 100 відсотків
заробітної плати (грошового забезпечення).
4. Перелік посад (професій) працівників, яким встановлюються такі доплати, визначається
відповідним центральним органом виконавчої влади у сфері, у якій він реалізує державну політику.
Персональний перелік працівників, яким встановлюється доплата, визначається керівником
(керівником державної служби) відповідного підприємства, установи та організації, органу державної влади.
5. Доплати, визначені пунктами 2 і 3 цієї постанови, здійснюються за рахунок та в межах видатків
державного та місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних
розпорядників бюджетних коштів.
6. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій приватної форми власності
прийняти рішення щодо встановлення доплати відповідно до пункту 1 цієї постанови за рахунок
власних коштів.
Прем’єр-міністр України
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