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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 15 квітня 2020 р.  
№ 285 
Київ 
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  
від 25 березня 2020 р. № 250 

 
Кабінет Міністрів України Постановляє:  

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 250 “Деякі питання 
надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, 
ст. 1045) зміни, що додаються. 

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

від 15 квітня 2020 р. № 285 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 25 березня 2020 р. № 250 

1. У постанові: 

1) абзац п’ятий пункту 5 викласти в такій редакції:  

“здійснити протягом двох днів розподіл видатків на підтримку окремих закладів охорони 
здоров’я, які надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та 
екстрену медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, 
та закладів, які зазначені в додатку 10 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 
рік” та додатку 10 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” і станом на 1 
квітня 2020 р. перебувають у процесі передачі, між обласним бюджетом та відповідними бюджетами 
адміністративно-територіальних одиниць області з метою недопущення виникнення заборгованості з 
виплати заробітної плати працівникам таких закладів та нарахувань на неї;”;  

2) доповнити пункт 5 абзацом такого змісту: 

“у десятиденний строк поінформувати Міністерство охорони здоров’я і Міністерство фінансів 
про здійснений розподіл між бюджетами окремо за кожним напрямом використання субвенції, в 
тому числі на виплати доплат за березень 2020 р. медичним та іншим  працівникам, що 
безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів 
із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в 
розрізі закладів охорони здоров’я і кількості залучених медичних та інших працівників таких 
закладів, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
лікуванням пацієнтів із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.”; 

3) у додатку до постанови слова 
 

“Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Усього, обсяг 
субвенції для 
місцевих 
бюджетів 

(загальний 
фонд) 

З них видатки на: 

лікування 
хворих на 

цукровий діабет 
інсуліном та 
нецукровий 

діабет 
десмопресином 

(загальний 
фонд) 

центри 
громадського 
здоров’я 
(обласні, 
м. Києва) 

(загальний 
фонд) 

 

підтримку окремих закладів 
охорони здоров’я, 

які надають вторинну 
(спеціалізовану) 
та третинну 

(високоспеціалізовану) 
медичну допомогу 

за програмою державних 
гарантій медичного 

обслуговування населення 
(загальний фонд)” 
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замінити такими словами: 
(тис. гривень) 

“Назва місцевого 
бюджету 

адміністративно-
територіальної одиниці 

Усього, обсяг 
субвенції для 
місцевих 
бюджетів 

(загальний 
фонд) 

З них видатки на 

лікування 
хворих на 

цукровий діабет 
інсуліном та 
нецукровий 

діабет 
десмопресином 

(загальний 
фонд) 

центри 
громадського 
здоров’я 
(обласні, 
м. Києва) 

(загальний 
фонд) 

 

підтримку окремих закладів 
охорони здоров’я, 

які надають первинну, 
вторинну (спеціалізовану), 

третинну 
(високоспеціалізовану) та 
екстрену медичну допомогу 
за програмою державних 

гарантій медичного 
обслуговування населення, 
та закладів, які передбачено 
передати з державної у 
комунальну власність 

(загальний фонд)”. 
 

2. У Порядку та умовах надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, 
затверджених зазначеною постановою: 

1) у пункті 3: 

абзац восьмий викласти в такій редакції: 

“підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну 
(спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу за програмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення, та закладів, які зазначені в додатку 10 до 
Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” та додатку 10 до Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2017 рік” і станом на 1 квітня 2020 р. перебувають у процесі 
передачі, з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 
таких закладів та нарахувань на неї;”; 

доповнити пункт  абзацом  такого змісту: 

“фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують  увагу та швидкість 
реакції.”; 

2) доповнити  Порядок та умови пунктом 11 такого змісту: 

“11. Установити, що за рахунок видатків, визначених в абзаці восьмому пункту 3 цих Порядку 
та умов, може здійснюватися доплата за березень 2020 р. медичним та іншим  працівникам, що 
безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів 
із випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у 
порядку, визначеному умовами оплати праці медичних та інших працівників за період роботи з 
ліквідації епідемій і спалахів  інфекційних хвороб, а також роботи в осередках особливо небезпечних 
і небезпечних інфекційних хвороб, затверджених Мінсоцполітики.”. 


