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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 16 грудня 2020 р.  
№ 1250 
Київ 
 

Про внесення змін до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного  
соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік 

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття на 2020 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2020 р. 
№ 243  (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, ст. 1046, № 94, ст. 3041), зміни, що додаються. 

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

від 16 грудня 2020 р. № 1250 

ЗМІНИ, 
що вносяться до бюджету Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік 

1. У позиції “Доходи поточного року — усього” цифри “21 963 702,6” замінити цифрами “23 763 702,6”. 

2. У позиції “кошти державного бюджету — усього:” цифри “8 252 939,5” замінити цифрами “10 052 939,5”. 

3. Доповнити бюджет після позиції  

“на фінансову допомогу Фонду загальнообов’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 

4 171 228,3” 

такою позицією: 

“на надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання 
на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запровадже-
них з метою запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

1 800 000”. 

4. У позиції “Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року)” цифри “23 216 321,8” 
замінити цифрами “25 016 321,8”. 

5. У позиції “Усього видатків:” цифри “23 052 746,1” замінити цифрами “24 852 746,1”; 

6. Доповнити бюджет після позиції 

“допомога по частковому безробіттю на період карантину за рахунок фінан-
сової допомоги, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хво-
робою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 

2 803 000” 

такою позицією:  

“надання одноразової матеріальної допомоги суб’єктам господарювання на 
період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

1 800 000”. 

 


