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Шановна Надіє Павлівно! 

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України на лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 24.07.2020 

№ 25578/0/2-20 розглянуло Ваш запит на отримання публічної інформації від 

15.07.2020 № 2599, який надійшов з Офісу Президента України від 

17.07.2020 № 22/1-06/3577, щодо встановлення з 01.09.2020 доплати до 

заробітної плати за забезпечення життєдіяльності населення медичним та 

іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності 

та встановлення такої доплати медичним працівникам закладів освіти і в 

межах компетенції повідомляє.  

Прийнятою на засіданні Уряду постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.06.2020 № 610 „Деякі питання оплати праці медичних та інших 

працівників закладів охорони здоров’яˮ передбачено встановлення з 

01.09.2020 до 31.12.2020 доплати до заробітної плати за забезпечення 

життєдіяльності населення медичним та іншим працівникам закладів 

охорони здоров’я комунальної форми власності.  

Зазначений проект акта розроблено Міністерством охорони здоров’я з 

метою підвищення рівня оплати праці медичним та іншим працівникам 

закладів охорони здоров’я комунальної форми власності (за виключенням 

закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу) та 

закладів охорони здоров’я, що знаходяться у сфері управління Міністерства 

охорони здоров’я України, які надають медичну допомогу хворим на гостру 
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респіраторну хворобу СОVID-19, спричинену коронавірусом SАRS-СоV-2, та 

тим, що забезпечують життєдіяльність населення.  

Таке рішення прийнято з урахуванням особливих та небезпечних умов 

праці медичних працівників закладів охорони здоров’я в ситуації 

продовження виявлення нових випадків захворювання на СОVID-19 та 

необхідності спрямування бюджетних коштів на боротьбу із захворюваністю 

і, в тому числі, фінансування виплат тим категоріям працівників, які 

безпосередньо задіяні у боротьбі з епідемією. 

Разом з тим інформуємо, що Мінекономіки підтримує Вашу позицію 

щодо необхідності забезпечення достойного рівня оплати праці медичних 

працівників закладів освіти з урахуванням особливостей роботи та ступеня 

ризику, пов’язаного із роботою в умовах пандемії гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

У разі надходження від Міністерства освіти і науки України 

відповідного проекту нормативно-правового акту з порушеного питання у 

встановленому порядку, Міністерство візьме участь в його опрацюванні. 

 

 

З повагою 

 

Заступник Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України                                                Світлана ПАНАІОТІДІ 
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