
 
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 23 березня 2020 р.  
№ 246 
Київ 
 

Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників,  
які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
 

Відповідно до абзацу другого підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону 
України від 17 березня 2020 р. № 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” Кабінет 
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Установити, що на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — коронавірусна хвороба (COVID-19), 
визначений у постанові 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), ― із змінами, внесеними постановами 
Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та від 25 березня 2020 р. № 239, до завершення 
здійснення зазначених заходів встановлюються додаткові доплати у розмірі до 200 відсотків посадового 
окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок пропорційно відпрацьованому 
часу: 

у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу 
(COVID-19) та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою державних 
гарантій медичного обслуговування населення за відповідним переліком та обсягом медичних послуг з 
Національною службою здоров’я, медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на 
роботах з надання медичних послуг хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19); 

медичним та іншим працівникам спеціалізованих бригад для реагування на випадки коронавірусної 
хвороби (COVID-19) центрів екстреної медичної допомоги, які уклали договір про медичне 
обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за 
відповідним переліком та обсягом медичних послуг з Національною службою здоров’я; 

у державних закладах охорони здоров’я, що визначені у рішеннях відповідних центральних органів 
виконавчої влади для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу 
(COVID-19), медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної 
допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19). 

Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється доплата, затверджується керівником 
відповідного закладу охорони здоров’я. 

2. Доплати, визначені абзацами другим і третім пункту 1 цієї постанови, здійснюються за рахунок 
коштів, отриманих закладами охорони здоров’я відповідно до договорів про медичне обслуговування 
населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за відповідним 
переліком та обсягом медичних послуг, укладених з Національною службою здоров’я, та з місцевих 
бюджетів. 



3. Доплати, визначені абзацом четвертим пункту 1 цієї постанови, здійснюються за рахунок та в межах 
видатків державного бюджету, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних 
розпорядників бюджетних коштів. 

4. Міністерству охорони здоров’я разом з Національною службою здоров’я у триденний строк 
підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект постанови про внесення змін до Порядку 
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 “Деякі питання 
реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році” (Офіційний 
вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), та інших нормативно-правових актів, необхідних для виконання 
цієї постанови. 

5. Міністерству охорони здоров’я у триденний строк прийняти нормативно-правові акти, необхідні 
для виконання цієї постанови. 

6. Ця постанова набирає чинності одночасно із законом про внесення змін до Закону України 
“Про Державний бюджет України на 2020 рік”, яким будуть встановлені видатки на здійснення доплат, 
визначених цією постановою. 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 


