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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 28 жовтня 2020 р.  
№ 1040 
Київ 
 

Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду  
загальнообов’язкового державного соціального страхування  

на випадок безробіття для здійснення виплат допомоги по безробіттю  
та допомоги по частковому безробіттю на період карантину 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Відповідно до частин другої та п’ятої статті 28 Закону України “Про Державний бюджет України 
на 2020 рік” скоротити обсяг видатків розвитку за бюджетною програмою 3111020 “Розвиток мережі та 
утримання автомобільних доріг загального користування державного значення” на суму 1 278 772,6 тис. 
гривень та збільшити видатки за бюджетною програмою 3511380 “Фонд боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” на 
суму 1 278 772,6 тис. гривень. 

2. Виділити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 1 278 772,6 тис. 
гривень (видатки споживання) із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для надання фінансової допомоги на 
безповоротній основі Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття, а саме: 

80 000 тис. гривень за бюджетною програмою 1201120 “Фінансова допомога Фонду загально-
обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду 
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками для виплати по частковому безробіттю”; 

1 198 772,6 тис. гривень за бюджетною програмою 1201310 “Фінансова допомога Фонду загально-
обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, яка виділена із фонду 
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
та її наслідками для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю”. 

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни: 

1) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2020 р. № 308 “Про виділення 
коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1199, № 61, ст. 1973): 

в абзаці першому цифри “4000000” замінити цифрами “4080000”; 

в абзаці другому цифри “2723000” замінити цифрами “2803000”; 

2) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 р. № 472 “Деякі питання 
виділення коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 49, ст. 1541) цифри “2972455,7” замінити цифрами 
“4171228,3”; 



 2

3) у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 539 “Про виділення коштів 
для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 55, ст. 1707) цифри 
“35000000” замінити цифрами “33721227,4”. 

4. Забезпечити: 

1) Міністерству фінансів — погодження скорочення видатків державного бюджету, передбаченого 
пунктом 1 цієї постанови, та перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 3 цієї постанови, з 
Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету; 

2) Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — погодження виділення 
бюджетних коштів, передбачених пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету; 

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

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 


