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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 31 травня 2021 р.  
№ 543 
Київ 
 

Деякі питання надання допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи 
у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Відповідно до частини першої статті 36 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” 
здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у загальному фонді 
державного бюджету за програмою КПКВК 3511380 “Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”, 
шляхом передачі Міністерству соціальної політики частини бюджетних призначень  у сумі 1 400 000 тис. 
гривень  на програму КПКВК 2501340 “Надання Пенсійним фондом України допомоги застрахованим 
особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобі-
гання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 
(видатки споживання) для виплати передбаченої Законом України “Про надання допомоги 
застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з 
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2” допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних 
заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. Установити, що використання передбачених  пунктом 1 цієї постанови коштів державного бюджету 
для надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних 
заходів здійснюється у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 
2021 р. № 328 “Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення 
обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” 
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1797). 

3. Внести до бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 126 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 17, ст. 678, № 31, 
ст. 1797),  зміни, що додаються. 

4. Забезпечити: 

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

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

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

від 31 травня 2021 р. № 543 

ЗМІНИ, 
що вносяться до бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік 

1.  У розділі  “Доходи”: 

1) у позиції “кошти Державного бюджету України для надання допомоги застрахованим особам на 
період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2” цифри “1 400 000” замінити цифрами “2 800 000”; 

2) у позиції “Усього доходів” цифри “496 901 963,4” замінити цифрами “498 301 963,4”. 

2. У розділі “Видатки”: 

1) у позиції “за рахунок коштів Державного бюджету України для надання допомоги застрахованим 
особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів” цифри “1 400 000” замінити 
цифрами “2 800 000”; 

2) у позиції “Усього видатків” цифри “496 901 963,4” замінити цифрами “498 301 963,4”. 


