
 1

 
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 20 травня 2020 р.  
№ 387 
Київ 
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне 
використання державних коштів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2018 р., № 99, 
ст. 3286; 2019 р., № 55, ст. 1920, № 94, ст. 3098) зміни, що додаються. 

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

від 20 травня 2020 р. № 387 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710 

1. Підпункт 1 пункту 2 викласти в такій редакції: 

“1) у першочерговому порядку в повному обсязі — за видатками загального фонду державного 
бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; за витратами 
на погашення та обслуговування державного боргу, виконання державою гарантійних зобов’язань; за 
видатками державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до 
пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України; за витра-
тами Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; 
за витратами на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України; за видатками 
загального фонду державного бюджету на соціальне забезпечення; за видатками державного бюджету на 
здійснення заходів щодо запобігання поширенню та боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками; за видатками загального фонду 
державного бюджету на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продук-
тами харчування; реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення; оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти місцевим бюджетам; інші захищені видатки; 
оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; 
дослідження і розробки, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та 
поточні трансферти підприємствам, (установам, та організаціям) в частині оплати праці з нарахуваннями, 
стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і 
обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечення 
пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварійно-рятувальної техніки; за видатками держав-
ного бюджету на національну безпеку і оборону, зокрема видатками, пов’язаними з проведенням операції 
Об’єднаних сил; за видатками за рахунок коштів резервного фонду бюджету; на заходи щодо виконання 
рішень суду, що гарантовані державою; за видатками спеціального фонду державного бюджету на оплату 
праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, соціальне забезпечення, оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпе-
чення продуктами харчування; реалізацію проектів у рамках програм прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства 2014—2020; на оплату видатків, що здійснюються на виконання 
зобов’язань за міжнародними договорами з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема щодо 
співфінансування проектів соціально-економічного розвитку; на оплату робіт та заходів, що здійснюються 
на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення 
об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, робіт з посилення бар’єрних функцій зони відчуження;”. 

2. У додатку до постанови: 

1) у пункті 12 слова “, державних цільових науково-технічних програм” виключити; 

2) доповнити додаток пунктом 121 такого змісту: 

“121. Припинення ініціювання пропозицій щодо вступу до міжнародних організацій, умови 
членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів 
державного бюджету понад обсяг затверджених на цю мету бюджетних призначень.”. 


