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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 06 травня 2020 р.  
№ 337 
Київ 
 

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

 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести зміни 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), виклавши його в редакції, 
що додається. 

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

від 29 березня 2020 р. № 243  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 6 травня 2020 р. № 337) 

БЮДЖЕТ 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального  

страхування на випадок безробіття на 2020 рік 

(тис. гривень) 
Залишок коштів на початок року 1 252 619,2 

Доходи поточного року — усього: 19 697 655,8 

з них:  

страхові внески 13 557 379,8 

інші надходження 138 564,8 

кошти державного бюджету — усього: 6 001 711,2 

з них:  

на соціальний захист працівників, що вивільняються у зв’язку з виведенням 
з експлуатації Чорнобильської АЕС 

911,2 

на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

800 

на фінансову допомогу Фонду, яка виділена із фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
та її наслідками для виплати по частковому безробіттю 

4 723 000 

на фінансову допомогу Фонду, яка виділена із фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
та її наслідками на поворотній основі 

1 277 000 

Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року) 20 950 275 

Усього видатків: 20 786 699,3 

з них:  

матеріальне забезпечення на випадок безробіття, соціальні послуги та заходи 
сприяння зайнятості, профілактика настання страхових випадків, допомога по 
частковому безробіттю 

12 658 022,9 

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

4 723 000 

інформаційно-аналітичні системи державної служби зайнятості 61 100 

утримання та забезпечення діяльності державної служби зайнятості, 
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, управління Фондом 

3 344 576,4 

Залишок коштів (з урахуванням необхідності забезпечення резерву) 163 575,7 

у тому числі резерв Фонду 163 575,7 

 


