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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 

від 09 червня 2021 р.  
№ 588 
Київ 
 

Деякі питання здійснення доплати військовослужбовцям,  
особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським,  

які забезпечують життєдіяльність населення, медичним працівникам,  
які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання  

на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,  
у відомчих закладах охорони здоров’я 

 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Відповідно до статті 36 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” здійснити 
розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у загальному фонді державного 
бюджету  за  програмою  3511380 “Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”, шляхом передачі Міністерству 
внутрішніх справ частини бюджетних призначень у сумі 800 000 тис. гривень та їх установлення: 

Апарату Міністерства внутрішніх справ у сумі 71 599,9 тис. гривень (видатки  споживання, з них 
оплата праці — 58 952 тис. гривень) для здійснення доплати медичним працівникам закладів охорони 
здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, які безпосередньо зайняті 
на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2; 

Державній прикордонній службі у сумі 30 807 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 
25935 тис. гривень) для здійснення доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність насе-
лення на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поши-
ренню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах з лікві-
дації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2; 

Національній гвардії у сумі 16 594,5 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 14048,3 
тис. гривень) для здійснення доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення 
на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

Державній службі з надзвичайних ситуацій у сумі 1 737,3 тис. гривень (видатки споживання, з них 
оплата праці — 1 455 тис. гривень) для здійснення доплати особам рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, 
установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, медичним 
працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання 
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2; 

Національній поліції у сумі 679 261,3 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 572 
520,2 тис. гривень) для здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення 
на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
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2. Затвердити Порядок використання коштів для здійснення доплати військовослужбовцям, особам 
рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують 
життєдіяльність населення, медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації 
захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 
у відомчих закладах охорони здоров’я, що додається. 

3. Забезпечити: 

1) Міністерству внутрішніх справ — погодження передачі частини  бюджетних призначень, 
передбачених пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету; 

2) Міністерству фінансів — після зазначеного погодження відкриття нових бюджетних програм та 
внесення відповідних змін до розпису державного бюджету. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 червня 2021 р. № 588 

ПОРЯДОК 
використання коштів для здійснення доплати військовослужбовцям,  

особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським,  
які забезпечують життєдіяльність населення, медичним працівникам,  

які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну  
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 

у відомчих закладах охорони здоров’я 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету (далі — бюджетні 
кошти) за програмами: 

“Здійснення доплати медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери 
управління Міністерства внутрішніх справ, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворю-
вання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”; 

“Здійснення доплати військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, які забезпечують 
життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо 
зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2”; 

“Здійснення доплати військовослужбовцям Національної гвардії, які забезпечують життєдіяльність 
населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2”; 

“Здійснення доплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які 
забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які 
безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”; 

“Здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 
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2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МВС. 

Відповідальними виконавцями бюджетних програм є МВС, Національна гвардія, Адміністрація 
Держприкордонслужби, ДСНС та Національна поліція (далі — органи системи МВС). 

3. Бюджетні кошти спрямовуються органами системи МВС на безповоротній основі для здійснення 
доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям Національної гвардії та Адміністрації 
Держприкордонслужби, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, 
поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, доплати до заробітної плати 
медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах 
охорони здоров’я, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 375 
“Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, військовослуж-
бовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, посадових осіб Державної митної 
служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, 
які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни” (Офіційний 
вісник України, 2020 р., № 41, ст. 1318, № 51, ст. 1587). 

4. Кошти, отримані органами системи МВС відповідно до пункту 3 цього Порядку, використову-
ються виключно для: 

доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям Національної гвардії та Адміністрації 
Держприкордонслужби, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, 
поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

доплати до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації 
захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у 
відомчих закладах охорони здоров’я. 

5. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, 
пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку. 

6. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а 
також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законо-
давством порядку. 

7. МВС подає щомісяця до 5 числа Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну 
інформацію про використання бюджетних коштів. 


