
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 5 вересня 2018 р. № 708 
Київ 

Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні 
проведення антитерористичної операції, працівників, які залучаються до здійснення 

заходів із забезпечення  національної безпеки та оборони, відсічі і стримування 
збройної  агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,  а також 

працівників державних і комунальних установ, закладів, організацій, які фінансуються 
з бюджету і розміщені в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення 

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 468 від 05.06.2019} 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 468 від 05.06.2019} 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :  

1. Установити, що заробітна плата працівників установ, закладів та організацій, що 
фінансуються з бюджету, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції 
безпосередньо в районах її проведення, а також працівників, які залучаються до здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях, підвищується на 50 відсотків за фактичний час 
перебування в районах проведення такої операції (здійснення таких заходів) за наявності 
підтвердних документів. 

Рекомендувати керівникам інших суб’єктів господарювання передбачити в колективних 
договорах норму щодо виплати підвищеного розміру заробітної плати їх працівникам, які беруть 
участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах її 
проведення і здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

1-1. Установити щомісячну надбавку за роботу з особливими умовами праці (далі - надбавка) у 
граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу працівникам державних і комунальних установ, 
закладів, організацій, які фінансуються з бюджету і розміщені в населених пунктах, що розташовані 
на лінії зіткнення, згідно з додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 
2014 р. № 1085 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані 
на лінії зіткнення” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 36, ст. 1090; 2018 р., 
№ 16, ст. 564) на період до завершення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та 
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оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях. 

Розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації в межах фонду 
оплати праці за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником), а в разі відсутності первинної профспілкової організації - з вільно 
обраними та уповноваженими представниками (представником) працівників. 

Головам військово-цивільних адміністрацій забезпечити спрямування видатків відповідним 
органам державної влади, до сфери управління яких належать такі установи, заклади, організації, 
на виплату надбавки. 

Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачати необхідні кошти установам, 
закладам, організаціям для виплати надбавки. 

{Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 468 від 05.06.2019} 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 
р. № 522 “Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення 
антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1976). 

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН 

Інд. 73 
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