
 
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 29 квітня 2020 р.  
№ 342 
Київ 
 

Про визначення переліку посад працівників, службових і посадових осіб,  
щодо яких не застосовується обмеження під час нарахування заробітної плати,  
грошового забезпечення у квітні 2020 р. та на період до завершення місяця,  
в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України  

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 
Відповідно до частини другої статті 29 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 

рік” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Установити, що обмеження під час нарахування заробітної плати, грошового забезпечення у квітні 
2020 р. та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не застосовується для таких категорій посад: 

військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, поліцейські, працівники, службові і 
посадові особи, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, у 
тому числі в операції Об’єднаних сил (ООС), здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на держав-
ному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні 
цих об’єктів у разі захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; 

працівники, службові і посадові особи, військовослужбовці, особи рядового та начальницького 
складу, поліцейські, які безпосередньо задіяні у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

медичні та інші працівники закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах з 
надання медичних послуг хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона-
вірусом SARS-CoV-2; 

працівники надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо 
надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома). 

2. Визначення переліку посад (професій) працівників, службових і посадових осіб, військовослуж-
бовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських, зазначених у пункті 1 цієї постанови, з 
урахуванням специфіки їх участі у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалі-
зацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, та заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, у тому числі в 
операції Об’єднаних сил (ООС), здійснюється відповідним центральним органом виконавчої влади у 
сфері, у якій він реалізує державну політику, органом державної влади, іншим державним органом. 

3. Персональний перелік працівників, службових і посадових осіб, військовослужбовців, осіб 
рядового та начальницького складу, поліцейських, зазначених у пункті 1 цієї постанови, визначається 
керівником (керівником державної служби) відповідної установи, організації, органу державної влади, 
іншого державного органу, органу місцевого самоврядування. 

 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 


