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Про надання інформації 
 

Шановна пані Анастасіє! 
 

Міністерство фінансів України на Ваш запит щодо надання інформації 
про кількість виділених та витрачених коштів з фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19 станом на 07.07.2020 повідомляє. 

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на 
території України відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-IX «Про 
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 
рік» у складі Державного бюджету України на 2020 рік створено фонд боротьби 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками (далі – Фонд) в обсязі 64,7 млрд гривень. 

Станом на 07 липня 2020 року Урядом прийняті та опубліковані наступні 
рішення щодо виділення коштів з Фонду на загальну суму 54,0 млрд. гривень: 

- Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття в обсязі 
6 000 000,0 тис. грн (постанова КМУ від 27.04.2020 № 308) та в обсязі 
2 972 455,7 тис. грн (постанова КМУ від 10.06.2020 № 472); 

- Міністерству соціальної політики України для надання допомоги на 
дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему 
оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного 
податку, в обсязі 1 655 117,73 тис. грн (постанова КМУ від 29.04.2020 № 330); 

- Міністерству охорони здоров’я України для закупівлі апаратів штучної 
вентиляції легень в обсязі 100 000,00 тис. грн (постанова КМУ від 29.04.2020 

№ 354); 

- Міністерству охорони здоров’я України для забезпечення здійснення 
деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 
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локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в обсязі 
2 990 045,30 тис. грн (постанова КМУ від 06.05.2020 № 372); 

- Міністерству соціальної політики України для надання фінансової 
допомоги Фонду соціального страхування України в обсязі 2 278 800,0 тис. грн 
(постанова КМУ від 20.05.2020 № 385); 

- Міністерству внутрішніх справ України для надання додаткової доплати 
у розмірі до 50 відсотків заробітної плати (грошового забезпечення) 
військовослужбовцям Національної гвардії та Державної прикордонної служби, 
особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного 
захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення, та надання 

додаткової доплати у розмірі до 50 відсотків заробітної плати медичним та 
іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної 
допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою 
короновірусом SARS-CoV-2, у закладах охорони здоров'я МВС в обсязі 
2 701 125,3 тис. грн  (постанова КМУ від 10.06.2020 № 485); 

- Міністерству юстиції України для забезпечення здійснення заходів, 
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 
ліквідацію спалахів епідемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, в установах виконання покарань та 
слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України в обсязі 
23 680,1 тис. грн (постанова КМУ від 17.06.2020 № 493); 

- Міністерству освіти і науки України для повернення коштів, сплачених 
за надання послуги із проведення пробного зовнішнього незалежного 
оцінювання у 2020 році, в обсязі 52 450,0 тис. грн (постанова КМУ від 
17.06.2020 № 496); 

- Міністерству соціальної політики України для здійснення страхових 
виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони 
здоров'я та членам їхніх сімей, передбачених статтею 39 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб», в обсязі 233 322 тис. грн (постанова 
КМУ від 17.06.2020 № 498); 

- Міністерству інфраструктури України для здійснення будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення в обсязі 35 000 000,0 тис. грн (постанова 
КМУ від 01.07.2020 № 539). 

Станом на 07.07.2020 із виділених коштів Фонду проведено касових 
видатків на суму 4,4 млрд. гривень. 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра Роман ЄРМОЛИЧЕВ 
 

 
Олена Микитюк  206 57 75  


