
млрд грн

КПКВК Найменування Сума Обгрунтування

ВСЬОГО 150,7

І Потреба у зв'язку із коронавірусом, в т.ч.: 124,2
Охорона здоров'я 92,6

Міністерство охорони здоров'я 86,7

Збільшення видатків на діагностичні системи, доплати лікарям та

автомобілі швидкої медичної допомоги, придбання медичних виробів

та лікарських засобів

Національна служба здоров'я 5,9

Збільшення видатків на програму медичних гарантій, зокрема на

екстрену медичну допомогу, на заклади, які будуть визначені як

ключові у боротьбі з коронавірусом, на лікування пацієнтів з

коронавірусом (екстрена медична допомога - 465755 тис грн, лікування

пневмоній та інших інфекційних захворювань (на ІІ квартал) -

946867,2 тис грн, лікування пацієнтів з коронавірусом (на ІІ квартал) -

4472523,8 тис грн

Соціальний захист 31,6

Доплата 1 000 гривень особам, розмір пенсії яких менше 

5 000 грн.
10,6

У разі прийняття рішення щодо здійснення доплати по 1 000 гривень

пілся проведення індексації пенсій, чісельнічсть осіб, у яких розмір

пенсії менше 5 000 грн зменшиться, і за інформацією ПФУ видатки

становитимуть 9,2 млрд гривень.

Додаткові кошти Фонду безробіття для виплати допомоги по

частковому безробіттю

На даний час здійснити розрахунки потреби у додаткових видатках на

виплати по частковому безробіттю неможливо. Такі видатки можуть

бути здійсненні за рахунок перерозподілу між статтями бюджету

Фонду безробіття (активних форм зайнятості та інш.) в обсязі близько

1,0 млрд гривень. 

Додаткові кошти Фонду соціального страхування по виплаті

лікарняних (за інформацією Фонду)
3,2

Втрати ЄСВ фондів загальнообов`язкового соціального

страхування та Пенсійного фонду під нові макропоказники-

всього,  з них:

17,7

Пенсійний фонд 15,2

Фонд соціального страхування 1,7

Фонд безробіття 0,9

ІІ Інші додаткові видатки 26,55

Пропозиції щодо додаткової потреби у видатках 

Державного бюджету України на 2020 рік
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РДА 0,7

Обсяг додаткових видатків дозволить забезпечити встановлену Урядом

граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій

заробітною платою відповідно до законодавчо визначених умов

ДСА 1,2

Додаткові видатки забезпечать виплату суддівської винагороди та

заробітної плати у встановлених законодавством розмірах фактичній

чисельності суддів та працівників апаратів місцевих та апеляційних

судів, у тому числі призначених у січні-березні. У подальшому, до

кінця 2020 року, заповнення вакантних посад суддів та працівників

апаратів судів згідно із запропонованими змінами до законодавства не

повинно здійснюватися.

2401590 Реструктуризація вугільної галузі 1,6

Ризик потреби у додаткових коштах державного бюджету для виплати

заробітної плати працівникам зазначених підприємств. 

Законопроєктом № 2725 від 13.01.20, поданим народним депутатом

Волинцем М.Я., пропонується збільшення у 2020 році видатків за цією

програмою на 1,6 млрд гривень

3511350 Обслуговування державного боргу 3,3

2506080

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та

підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними

програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, в тому

числі: 

19,7

Перерахунок пенсій з коефіцієнтом 1,11 (повна потреба 

16,7 млрд грн - 2,4 млрд грн врахованих в бюджеті ПФУ)
12,4

500 гривень 80 річним та старшим після  проведення 

індексації 
5,9

 Дотяжка загального розміру до 2600 гривень 80 річним 

та старшим після  проведення індексації на 11% та 500 

грн

0,2

 Встановлення пенсійної виплати на рівні не менше 2100 

грн., особам, які мають стаж 30-35 років
1,2

ІІІ Перерозподіли 0,0

3505010 Офіс фінансового контролю 0,1 Забезпечення належного функціонування Офісу фінансового контролю

3503010 ДФС 0,5 ДФС (утримання податкової міліції)

3502010 Бюро фінансових розслідувань -0,5 Бюро фінансових розслідувань станом на 17.03.2020 не утворено

2751010 Мінрегіон -0,0004

2751010 Мінрегіон 0,0004
Лист Мінрегіону від 18.03.2020 №7/7.1/4684-20
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2401010 0,01

2402010 -0,01

2403010 -0,002

2406010 -0,001

1201010 Мінекономіки 0,01

2501010 Мінсоцполітики -0,01

2201010 Міносвіти 0,002

2203010 Держслужба якості освіти -0,002

0421060 Реформа держуправління -0,001

НОВІ Мінокупованих територій та Мінмолодь 0,001

2311470 Субвенція на екстрену медичну допомогу -0,923

230**** нова "Розвиток системи екстреної медичної допомоги" 0,923

Постанова КМУ від 18.12.2019 №1080 (перерозподіл граничної 

чисельності працівників - 20 од)

Забезпечення виплат Державним секретарям новоутворених Міністерства з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерства молоді та спорту 

Перерозподіл видатків з метою оперативного вирішення питання 

Мінприроди
Постанова КМУ від 24.02.2020 №24 (перерозподіл граничної чисельності 

працівників - 63 од)

Постанова КМУ від 11.09.2019 №838 (перерозподіл граничної 

чисельності працівників - 45 од)
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