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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 17 червня 2020 р.  
№ 499 
Київ 
 

Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 40 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, 
ст. 499), зміни, що додаються. 

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

від 17 червня 2020 р. № 499 

ЗМІНИ, 
що вносяться до бюджету Фонду соціального  

страхування України на 2020 рік 

1. У позиції “Залишок коштів на початок року” цифри “504 845” замінити цифрами “460 940”. 

2. У позиції “страхові внески страхувальників та застрахованих осіб” цифри “28 636 437” замінити 
цифрами “26 828 737”. 

3. Позицію 

“надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

9 243” 

замінити такими позиціями: 

“надходження з державного бюджету на виплату допомоги в пільгових розмірах 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

45 863

фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду 
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального забезпечення та страхових 
виплат на безповоротній основі 

471 100

фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
та її наслідками для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі 

1 807 700”.

4. У позиції “інші надходження відповідно до закону” цифри “77 062” замінити цифрами “82 262”. 

5. У позиції “Усього доходів” цифри “28 722 742” замінити цифрами “29 235 662”. 

6. У позиції “Разом коштів з урахуванням залишку коштів на початок року” цифри “29 227 587” 
замінити цифрами “29 696 602”. 

7. Після позиції “адміністративно-господарські витрати” доповнити бюджет такими позиціями: 

“виплати матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) та 
страхових виплат, у тому числі одноразової допомоги членам сімей медичних та інших 
працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, на період дії карантину за рахунок фінансової допомоги, яка виділена із фонду 
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками на безповоротній основі 

471 100

повернення коштів, наданих Фонду соціального страхування України як фінансова 
допомога, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати матеріального 
забезпечення на поворотній основі”. 

8. У позиції “Усього видатків” цифри “29 195 553” замінити цифрами “29 666 653”. 

9. У позиціях “Залишок коштів на кінець року, в тому числі” та “резерв коштів Фонду” цифри 
“32 034” замінити цифрами “29 949”. 


