
 

Голові комітету Верховної Ради 

України з питань освіти, науки та 

інновацій  

Сергію БАБАКУ 

 

Шановний пане Сергію! 

 

На Ваш лист від 02.10.2020 № 04-24/12-2020/174771 щодо розгляду 

звернення Голови профспілкової організації загальноосвітнього закладу освіти 

№ 1 Барської міської ради Вінницької області щодо запровадження 

обов’язкового державного страхування на випадок захворювання 

коронавірусною хворобою працівників сфери освіти та збільшення фінансування 

системи освіти України на період карантину повідомляємо. 

Міністерство освіти і науки України неодноразово зверталося до 

Міністерства фінансів України та Кабінету Міністрів України щодо вирішення 

питання забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами захисту 

учасників навчального процесу та створення безпечного освітнього середовища, 

однак, у зв’язку з  тим, що відповідно до прийнятих Кабінетом Міністрів України 

рішень щодо виділення коштів з фонду боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 

наслідками, обсяг коштів  фонду вичерпався, питання  потребує пошуку інших 

шляхів вирішення.  

З огляду на зазначене, МОН занепокоєне ситуацією та намагається 

вирішити болюче питання шляхом пошуку інших джерел фінансування. 

Так, на сьогодні підготовлено та направлено на погодження проєкт 

постанови Кабінету Міністрів України «Про виділення у 2020 році коштів на 

забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу у 

закладах загальної середньої освіти» в обсязі 539,5 млн грн за рахунок 

перерозподілу в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2020 рік у загальному фонді державного бюджету. 

Крім того, за клопотанням Міністерства освіти і науки України 

Міністерство фінансів України передбачило у проєкті Державного бюджету 

України на 2021 рік видатки за новою бюджетною програмою 2211280 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на 

боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом  SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у 
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закладах загальної середньої освіти», у розмірі 1,0 млрд грн, кошти якої у 

наступному році будуть спрямовуватися відповідно до затвердженого Кабінетом 

Міністрів України Порядку їх  використання. 

Окремо наголошуємо, що 17 вересня 2020 р. Верховною Радою України 

прийнято зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 

рік» (реєстр. № 3991), які дають можливість, як виняток з положень частини 

четвертої статті 1032 Бюджетного кодексу України, використовувати у 2020 році 

залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 

крім коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень 

Кабінету Міністрів України у 2019 році, на закупівлю товарів, робіт і послуг, 

необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу в закладах 

загальної середньої освіти. 
Водночас, Міністерство охорони здоров’я України листом від 17.09.2020 

№ 26-01/27587/2-20 надає таку інформацію. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 394 «Про 

внесення зміни до переліку професійних захворювань» до переліку професійних 

захворювань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

08.11.2000 № 1662, внесено гостру респіраторну хворобу COVID19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2. Згідно з внесеними змінами до переліку робіт та 

виробництв, на яких можливе виникнення професійного захворювання, 

віднесено роботу працівників закладів охорони здоров’я, як таких, що 

безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та здійснюють лікування пацієнтів із випадками 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. У зв’язку з цим звертається увага, що робота медичних та інших 

працівників пов'язана з виконанням професійних обов'язків в умовах 

підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання 

медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками 

та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо), захворювання 

таких працівників на інфекційні хвороби належать до професійних захворювань. 

Зокрема МОЗ інформує, що відповідно до пункту 8 Переліку посад 

медичних та інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії 

та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із 

випадками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – Перелік), затвердженого наказом МОЗ 

України від 15.07.2020 № 1604 «Про затвердження Переліку посад медичних та 

інших працівників, що безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні 

заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікування пацієнтів із випадками 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARSCoV-2» передбачено працівників інших закладів, установ, організацій, які 

відповідно до своїх посадових обов’язків (або за окремим дорученням) брали 

участь у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69686


COVID-19, у тому числі виконанні робіт в осередках COVID-19; лікуванні 

пацієнтів із випадками COVID-19; розслідуваннях (спеціальних розслідуваннях) 

гострих професійних захворювань COVID-19 та мали контакт з підтвердженим 

випадком COVID-19 або з інфікованим біологічним матеріалом. З огляду на 

зазначене, якщо на працівника закладу освіти покладені обов’язки як 

відповідальної особи за дотримання протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання ускладнення епідемічної ситуації, або якщо відповідно до своїх 

посадових обов’язків (або за окремим дорученням) співробітники брали участь 

у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню COVID-19, 

зазначені співробітники можуть бути визначені, як безпосередньо зайняті в 

ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої 

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

Заявника про результати розгляду звернення поінформовано. 

 

 

З повагою  

Т. в. о. Міністра                                                                        Сергій ШКАРЛЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондік А. (зведення) 481-32-45 


