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Обласна державна адміністрація розглянула Ваше електронне звернення 
від 29 червня 2020 року, надіслане до Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, з питання здійснення доплати працівникам сфери соціального 
захисту населення в умовах карантину, та в межах компетенції повідомляє 
наступне. 

Законом України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-2019)» передбачено додаткові, до встановлених 
законодавством, доплати до заробітної плати працівникам сфери соціального 
захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем 
проживання/ перебування отримувача соціальних послуг (вдома). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року                             
№ 375 «Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих 
категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної 
прикордонної 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-2019, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, та протягом      30 днів з дня його відміни» встановлено доплату 
працівникам надавачів соціальних послуг державного/ комунального сектору, 
які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/ 
перебування їх отримувачів (вдома), у граничному розмірі до 100 відсотків 
заробітної плати. 

На виконання пункту 4 вищезазначеної постанови наказом 
Мінсоцполітики від 22 травня 2020 року № 321 затверджено відповідний 
перелік посад працівників надавачів соціальних послуг державного/ 
комунального сектору. 
 Персональний перелік працівників, яким встановлюється відповідна 
доплата, визначається керівником закладу, установи сфери соціального 
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захисту. 
 Слід зазначити, що зазначена доплата здійснюється за рахунок та в 
межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними 
бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів. 

На теперішній час соціальним робітникам територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської 
ради здійснюється доплата в розмірі до 60 відсотків заробітної плати; 
Великоолександрівського територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) – 15 %. 

Соціальним робітникам КЗ Бериславської районної ради 
«Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» доплати до заробітної плати не здійснюються у зв’язку з обмеженим 
фінансовим ресурсом районного бюджету. Разом з тим, районною радою 
виділено кошти на придбання засобів індивідуального захисту та 
дезинфікуючих засобів в розмірі 54000,0 грн. 
 

Заступник голови 

обласної державної адміністрації                                       Світлана ЧЕПІГА 
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