
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 2 квiтня 2020 р. JФ 255

змIни,
що вносяться до пtостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 11 березня 2020 р. М 21l

l. Назву i текст постанови викласти в такiй редакцii:

"Про запобiгання територiТ Украiниrrpo запооlгання поширенню на територii УкраТни
гостроi респiраторноi хвороби CovID_l9, спричиненоi

KopoнaBipycoM SARS-CoV-2

Вiдповiдно до стаггi 29 Закону Украiни ..Про

iнфекцiйних хвороб" з метою запобiгання поши
Украiни гостроi респiраторноi хвороби СОV

надзвичайних ситуацiй вiд 10 березня 2020 р. Кабiнет MiHicTpiB Украiни
постановляе:

1. Установити з |2 березня 2020 р. до 24 квiтня 2020 р. на всiй
територii УкраiЪи карантин.

2. Заборонити до 24 квi,гня 2020 р:
1) З б квiтня 2020 р. перебування в громадських мiсцях без вдягнутих

ЗаСОбiВ iндивiдуального захIIсту, зокрема респiратора або захисноi маски, у
тому числi виготовлених саплостiйно;

2) з б квiтня 2020 р. перемiщення групою осiб у кiлькостi бiльше нiж
ДВi ОСОби, KpiM випадкiв службовоi необхiдностi та супроводження осiб,
якi не досягли l4 poKjiB, батьками, усиновлювачами, опiкунами,
ПiКлУвальниками, прийомни,ми батьками, батьками-вихователями, iншими
особами вiдповiдно до законrу або повнолiтнiми родичами дитини;

3) перебування в грома/цських мiсцях осiб, якi не досягли 14 poKiB, без
СУпроВоДу батькiв, усиновлювачiв, опiкунiв, пiклувальttикiв, прийомних
батькiв, батькiв-вихователiв, iнших осiб вiдповiдно до закону або
повнолiтнiх родичiв дитини;

4) вiдвiдування закладiв освiти iT здобувачами;

5) вiдвiдування паркirl, cKBepiB, зон вiдпочинку, лiсопаркових та
прибережних зон, KpiM виг)/лу домашнiх тварин однiею особою та в разi
службовоi необхiдностi ;

захист населення вiд
ренню на територiТ
ID-19, спричиненоi

б) вiдвiдування спортивних та дитячих майданчикiв;
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7) проведення Bcix маlэових (культурних, розважальних, спортивнl4х,
соцi€lJIьних, релiгiйних, рекламних та iнших) заходiв, KpiM заход,iв,
необхiдних для забезпечення роботи органiв державноI влади та оргаlriв
мiсцевого самоврядування' за умови забезпечення учасникiв засобами
iндивiдуа-пьного захисту, зокрема респiраторами або захисними масками, у
тому числi виготовленими самостiйно, а також дотримання вiдповiдних
санiтарних та протиепiдемi.lних заходiв;

8) роботу суб'ектiв господарювання, яка передбачас приймання
ВiДВiдУвачiв, зокрема закла,цiв громадського харчування (pecTopaHiB, кафе
ТОЩО), ТорГовельно-розваж€Lльних центрiв, iнших закладiв розважальноi
ДiЯЛЬНОСТi, фiтнес-центрiв, закладiв культури, торговельного i побутовсlго
обслуговування населення,,крiм:

ТОРгiвлi Продуктами харчування, п€uIьним, дет€rлями та приладдям д;ля
транспортних засобiв та сi.пьськогосподарськоi технiки, засобами гiгiеrrи,
лiкарськими засобами та виробами медичного призначення, технiчними та
iншими засобами реабiлir:ацii, ветеринарними препаратами, кормаN{и,
ПеСТициДаМи та агрохiмiкатами, насiнням i садивним MaTepizuloм, добов,им
МОЛОДНЯКОм свiЙськоi птицi, засобами зв'язку та телекомунiкацiй, в тому
ЧиСлi мобiльними телефона,ми, смартфонами, планшетаI\{и, ноутбуками та
iншими товарами, що вiдтворюють та передають iнформацiю,
спецiалiзованих маг€винах, якi обов'язково повиннi мати прямi контракт]I з
ОПеРаТОРами Зв'язку, за уN{ови забезпечення персонаJIу (зокрема захист
ОбЛиччя Та очей) та вiдlвiдувачiв засобами iндивiдуального захис:гу,
зокрема респiраторами ;або захисними масками, у тому числi
ВИГОТОВЛеНиМи самостiЙно, перебування в примiщеннi не бiльше одного
ВiдвiдУвача на 10 кв. метlэiв торговельноi площi, а також дотримання
iнших санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;

ПРОВаДження дiяльностi з надання фiнансових послуг, дiяльноrэтi
фiнансових установ i дiялtьностi з iнкасацii та перевезення вztлютних
ЦiННОСтей, а також медлtчноТ практики, дiяльностi з виготовлення
ТеХнiчних та iнших засобiв реабiлiтацii, ветеринарноi практики, дiяльноrэтi
автозаправних комплексiв, дiяльностi з продажу, надання в opeHlly,
ТеХНiчного обслуговування та ремонту транспортних засобiв, перiодичних
ВИПРОбУвань автотранспор,]гних засобiв на предмет дорожньоi безпеrlи,
СеРТИфiКаЦii транспортних засобiв, ix частин та обладнання, технiчного
обслуговування peecTpaTopiB розрахункових операцiй, дiяльностi з
пiдключення споживачiв дrэ IHTepHeTy, поповнення paxyнKiB мобiльного
зв'язку, сплати комунzLIIьних послуг та послуг доступу до IHTepHeTy,
ремонту офiсноi та комll'ютерноi технiки, устаткування, приладlIя,
ПОбУТОВИх виробiв i предrrлетiв особистого вжитку, об'сктiв поштового
ЗВ'яЗкУ, квалiфiкованих надlавачiв електронних довiрчих послуг за умови
ЗабеЗпечеНня персон€tлу (зокрема захист обличчя та очей) та вiдвiдувачiв
засобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисниIуlи
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масками, у тому числi виI,отовленими самостiйно, а також дотримання
вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;

торговельноi дiяльност,i та дiяльностi з надання послуг громадськс)го
харчування iз застосуванням адресноi доставки замовлень за умови
забезпечення персон€Lпу (зокрема захист обличчя та очей) та вiдвiдувачiв
засобами iндивiдуального зiахисту, зокрема респiраторами або захисни]ии
масками, у тому числi виготовленими самостiйно, а також дотримання
вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;

дiяльностi закладiв розмiщення, в яких проживають меди.lнi
працiвники та особи в обсервацiТ, а також iншi особи вiдповiдно до

рiшення ,.Щержавноi KoMicii' з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй;

9) реryлярнi та нерегулярнi перевезення пасажирiв автомобiльн]им
транспортом у MicbKoMy, примiському, MiжMicbKol\dy,
внутрiшньообласному та мiжобласному сполученнi, зокрема пасажирсl;кi
перевезення на мiських автобусних маршрутах у режимi маршрутнс)го
TaKci, KpiM перевезення:

легковими автомобiляrчrи;

службовими таlабо о,рендованими автомобiльними транспортни-ми
засобами працiвникiв пiдгrриемств, закладiв та установ нез€L[ежно lзiд

форми власностi, якi забезпечують охорону здоров'я, продовольче
забезпечення, урядування :га надання найважливiших державних посл,уг,
енергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунiкацii, фiнансовi та
банкiвськi послуги,
забезпечення, сфери

функцiонування iнфраструктури транспортн()го

об'ектiв критичноi iнфраст]эуктури, якi мають безперервний промисловий
цикл, за умови забезпеченн,я водiТв та пасажирiв пiд час таких перевезс)нь
засобами iндивiдуального |захисту в межах кiлькостi мiсць для сидiння,
передбаченоi технiчною характеристикою транспортного засобу або
визначеноi в ре€страцiйнрIх документах на цей транспортний засiб i
викJIючно за маршрутами руху, погодженими з органами Нацiональноi
полiцii, а також дотриманн:я вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних
заходiв;

працiвникiв закладiв та установ нез€Lпежно вiд форми власностi, :якi

забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, урядування та
надання найважливiших державних послуг,
водозабезпечення, зв'язок та комунiкацii, фiнансовi
функцiонування iнфрастр,Fктури транспортного
оборони, правопорядку :га цивiльного захисту,

енергозабезпечення,

iнфраструктури, якi мають безперервний промисловий цикл, за умс)ви
забезпечення водiiв та пасажирiв пiд час таких перевезень засобами
iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисними масками, у
тому числi виготовленим]и самостiйно, в межах кiлькостi мiсць дtля

обоllони, правопорядку та цивiльного захисту,

та банкiвськi послуги,
забезпечення, сфеlри

об'ектiв критичноi
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сидiння' передбаЧеноi техНiчноЮ характеРистикоЮ транспоРтногО Засrоýу
або визначеноi в реестрацiйних документах на цей транспортний засi(i, Ъ
такоЖ дотримаНня вiдпОвiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв вMicbKoMy електричному (трамвай, тролейбус) та автошrобiльн()му
транспортному засобi, що здiйснюе реryлярнi пасажирськi перевезення на
мiських маршрутах;

10) перевезення паса;жирiв метрополiтенами мм. Киева, Харкова i
.Щнiпра;

l l) перевезення паса;кирiв залiзничним транспортом в ycix видах
внутрiшнього сполучення (примiському, MicbKoMy, регiонuLльному та
дальньому). !озволяетьсlя здiйснення u*цiо"Ьр"", товариствlом
"YKpaiHcbKa залiзниця" оIсремих пасажирських рейсiв у внутрiшньо,МУ
залiзничному сполученнi, рiшення щодо яких приймаеться в кожному
окремомУ випадку за погl)дженняМ з MiHicTepcTBoM iнфраструктури., атакож окремих пасажирських рейсiв у мiжнародному заrriзничному
сполученнi, рiшення щодо rIких приймасться в кожному окремому випадкуза погодженням з MiHicTepcTBoM iнфраструктури, MiHicTep.r"o,
закордонних справ та Адмiнiстрацiею !ержавноi прикордонноi служби;

12) постачЕUIьникам ел|эктричноТ енергiI, операторам систем розподiлуелектричноi енергii здiйснювати вiдключення та обмеження ниж:че
технологiчного MiHiMyMy споживання електричноТ енергii пiдприемс:тв
централiзованого водопостачання та водовiдведення незЕUIежно вiд формивласностi, вугледобувних пiдприсмств;

13) постачЕLIIьникам природного газу здiйснювати припинення
постачання природного г€ву виробникам тепловоТ та електричноТ енергii(припинення забезпеченняt споживача необхiдними пiдтверджениIчlи
обсягами природного гzву, I{еподання оператору газотранспортноi систелии
номiнацiй/реномiнацiй на транспортування природного газу длязадоволення потреб спохсивачiв, зменшення перiоду постачання в
iнформацiйнiй платформi оператора г€вотранспортноi системи таlаrбо
надсилання доручень на припинення (обмеженн,я)
транспортування/розподiлу природного газу для споживачiв а(5о
припинення г€вопостачання) незапежно вiд форми власностi, установивши,
що на перiод встановлення карантину акцiоне|"" rо"uриство "Нацiональна
акцiонерна компанiя "Наф,гогаз Украiни" йбо"'"rur. на умовах та упорядку, передбачених IIоложенням про покладення спецiаlrьнlлх
обов'язкiв на суб'ектiв ринку природного газу для забезпечення
загальносуспiльних iHTepeciB у процесi функцiонування ринку природно]го

'*У, затвердженим постано]]ою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 19 жовтня
2018 p.Ns 867 (офiцiйний Вi,зццц УкраТни,2018 р., J\Гч 98, ст. З226):

укласти договlр постачання природного газу З виробником тепловот:га
електричноi енергii нез€tле)кно вiд форми ,nu."o.ii, який звернувся з
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пропозицi€ю укладення договору постачання природного Гшу, з
дотриманням вимог законодавства;

здiйснювати постачаIIня природного газу виробникам тепловоi таелектричноi енергii незалежно вiд стану виконання умов щOдо
розрахункiв, передбачених пунктом 11 зазначеного Положення, за ум()винаявностi укладених н€шежним чином договорiв постачання природного
гzLзу з такими виробниками тепловоi та електричноi енергii;

включити в ре€стр сп()живачiв Компанii на iнформацiйнiй платформi
оператора газотранспортн(li системи виробникiв тепловоi та електричноТ
енергii, з якими укладенi н€UIежним чином договори постачаI{ня
природного газу;

14) ВiДВiДУВаННЯ УСТаНОВ i Закладiв, що надають палiативну допомогу,соцiального захисту, в яких тимчасово або постiйно проживають/
перебувають дiти, громадяIIи похилого Biky, ветерани вiйни i працi, особи зiнвалiднiстю, особи iз стiйкими iнтелекту€цьними або психiчними
порушеннями, установ i закладiв, що надають соцiальнi послуги
сiм'ям/особам у складних життевих обставинах, KpiM установ i закла!цiв,
якi надають послуги екстре]но (кризово);

_ 15) вiдвiдування пунк,гiв тимчасового перебування iноземцiв та осiб
без громадянства, якi не:законно перебувають в YKpaiHi, та пунк,riв
тимчасового розмiщення бiженцiв, kpiM осiб, якi надають правс)ву
допомогу особам, якi перебувають в таких пунктах;

_: 16) перебувати на вуJIицях без документiв, що посвiдчують особу,
пlдтверджують громадянстI}о чи iT спецiальний статус;

17) самовiльно з€UIиша.]]и мiсця обсервацii (iзоляцii).

3. .Щозволити фiзичниlчI особам - пiдприемцям та фiзичним особам,якi провадять нез€rлежну _професiйну дiялiнiсть, тимчасово, на перiод
карантину, вестИ облiК до;кодiВ i витраТ без використання книг облiку
доходiв i витрат (книг облiку доходiв), якщо ведення зазначених книг
повинно розпочатися пiсля встановлення карантину, зz умови под€lльшого
поданнЯ такимИ особамИ книГ облiкУ доходiв i витрат (книг облiку
доходiв), до яких BHeceHi да,нi про доходи та витрати, отриманi (здiйсr.rri;
нимИ протягоМ карантину, для реестрацii до контролюючих органгiв
протягом трьох мiсяцiв з дня прийняття рiшення про вiдмiну карантину.

4. Встановити, що особами, якi потребують самоiзоляцii, е:

особи' якi мЕUIи контакт з хвориМ на CoVID-lg, KpiM осiб, якi
перебували у засобах iндивiдуагrьного захисту у зв'язку i 

"r*оrчннямслужбових обов'язкiв;

особи, щодо яких е пiдсlзра на iнфiкування, або особи, якi хворiють на
COVID-19 та не потребують госпiтагliзацii;
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ОСОбИ, ЯКi ДОСЯГЛИ бO-РiЧНОГО BiKy, KpiM осiб, якi здiйснюють захоlди,
пов'язанi з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують дiяльнiсть
об' eKTiB критичноi iнфраструктури.

Лiкуючий лiкар хворого або особи з пiдозрою на iнфiкуванняCOVID-l9 ВИЗНаЧае СТРОК Самоiзоляцii на пiдставi гzrлузевих стандартiв усферi охорони здоров'я. Працiвники державних установ MiHicTepcTBaохорони здоров'я епiдемiологiчного профiлю визначають персон€Lльний
ПеРеЛiК ОСiб, ЯКi ПОТРебУють самоiзол"цii у r"'язку , -";;;;оr-, *"орим наCovID-19 та вносять iнфорlмацiю до вiдповiдних iнформацiйних систем.

У разi призначення зобiов'язання щодо самоiзоляцii:

у випадку порушення
наслiдкiв, в тому
вiдповiдальностi.

ре;киму самоiзоляцiТ,
чис;ri cMepTi TpeTix

що призвело до тяжких
осiб, до кримiна_гrыrоi

особа з€вначае мiсце своеi самоiзоляцii та iнформацiю про Зоссrбизв'язкУ (номеР телефонУ), KopoTKi_ вiдомоСтi прО стаН здоров'я та xpoHi,rHi
захворювання на час самоiзоляцiТ (за згодою особи);

повiдомЛяеться, що за надання неправдивих вiдомос,гей про мiс:цеcBoei самоiзоЛяцii, iнформсrцii про засоби зв'язку, недотримання peжI,IMy
СаМОiЗОЛЯЦiI ОСОбУ бУД. ПРИТЯГнуто до адмiнiстративноТ вiдповiдальностi:, а

що вiдповiдних iнформ,ацiйних систем (зокрема до мобiльного додаткаслиного державного веб-порталу електронних послуг) вноситься
iнформаЦiя прО прiзвище, iм'я, по батьКовi особ и) дату iT народження,
мiсце самоiзоляцii та засобрt зв'язку 'номер телефону), чи особа прожива€сама' чИ е можливiстЬ пilклуваннЯ прО неi iншимИ особами в перi,одсамоiзоляцii, За згодою ос:оби також вносяться KopoTKi вiдомостi пlоохронiчнi захворювання та стан здоров'я на час самоiзоляцii.

особи, якi по,гребую:гь самоiзоляцii, можуть внести самостiйноiнформацiю до мобiльногсl додатка Сдиного державного веб-порта.llу
електронних послуг за yMoBI,I H€UIBHocTi технiчноi можливостi.

Особи, якi п_отребують.самоiзоляцii, зобов'язанi постiйно перебуватиу визначеному ними мiсцi caMoi вiд контакту з
J DrrJгrсL-lЕп\rrчrJ ними мlсцl СаМоlЗОляц11, УтриМуватисяiншими особами, KpiM тих, з якими спi ьно про*""чють.

особам' якi потребують самоiзоляцiт (kpiM осiб, якi xBopi наCovID-l9) та заявили про неможливiсть забезпечення пiклування про H,txу перiод сашtоiзоляцii iншилли особ
торгiвлi продуктами харчувtlння, зас
медичними виробами, якi розмiщенi r
вiд Мiсця Самоiзоляцii, за ]/мови використання засобiв iндивiдуа_пьноt,о
захисту, зокрема респiраторiв або захисних масок без клапану видиху.

Перемiщення осiб, якi нге досягли 14 poKiB, здiйснюеться у супрово2liбаТЬКiВ, УСИНОВЛЮвачiв, опiкунiв, .,i*ny"-"";;,-;;;;;;"- батькitl,
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батькiв-вихователiв, iншлtх осiб вiдповiдно до закону за умови
дотриманням вимог, визнаtIених цим пунктом.

Особам, якi потребlrr915 самоiзоляцii (KpiM осiб, якi xBopi наcoVID-l9) та заявили про неможливiсть забезпечення пiклування про них
у перiод самоiзоляцii iншеми особами, дозволяеться двiчi на день вигул
домашнiх тварин.

У невiдкладних станах особа, яка перебувае на самоiзоляцii,
звертаеться за екстреною медичною допомогою.

Контроль за дотри]манням режиму самоiзоляцii здiйснюеться
працiвниками Нацiонагrьноi полiцii та НацiональноТ гвардiТ, працiвниками
ДеРЖаВНИХ УСТаНОВ MiHic:TePcTBa охорони здоров'я епiдемiологiчн<rго
профiлюl }ПОвноваженими органами мiсцЪвого самоврядува'ня
посадовими особами, у то]му числi з використанням мобiльного дода:гка
сдиного державного веб-пс)рталу електронних послуг.

5. Установити, щО обов'язковiй госпiта-lliзацii до
(iзоляторiв), якi визначаються обласними, Киiвською мiською
адмiнiстрацiями, пiдлягаютlь :

особи, якi заявили про добровiльну госпiта-lriзацiю до обсерватора
(iзолятора) у зв'язку з немоlкливiстю дотримання вимог самоiзоляцii.;

особи, якi двiчi порушили умови самоiзоляцii (kpiM осiб, визначених
абзацом четвертим пункту 4 цiеi постанови);

особи, якi мали контакт iз хворими або мають ознаки iнфiкування
CovID-l9 та вiдмовляютьс|я вiд медичного обстеження, за направленням
лiкуючого лiкаря;

особи, якi здiйснюють перетин державного кордону (kpiM осiб, якi е
працiвниками дипломатичних представництв та консульських установiноземних держав, представництв офiцiйних мiжнародних мiсiй,
органiзацiй, акредитованих в Украiъi, та членiв ix сiмей; водiiв та членiв
екiпажу вантажних трансп(Dртних засобiв, членiв екiпажiв повiтряних i
морських, рlчкових суден, членiв поiъних i локомотивних
немае пiдстав вважати, що вони були в KoHTaKTi iз хворою
особою);

бригад, якtцо
на COVID-l9

особи, якi в'Тжджають:t тимчасово окупованих територiй у !онецькiйта Луганськiй областях, АвтономноТ Республiки Крим i м. ё."u.rо.rо.о"
через контрольнi пункти вl'iъду на тимчасово окуповану територiю ,га

виiзду з неi (KpiM спiвробiтникiв Micii Мiжнародного *orir..y Червоно,го
Хреста, спiвробiтникiв акредитованих в YKpaiHi диплома.r"r"пr* мiсiй,
зокрема тих, якi провадять монiторинг ситуацii та доставку гуманiтарноi
допомогИ населенНЮ, ЩО проживае на тимчасово окупованих територiях у
.Щонецькiй та Луганськiй сlбластях, ABToHoMHoi Республiки Крим i rи.

обсерваторiв
державними
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севастополя, якщо немае пiдстав вважати, що вони були в koHTakr:i з
хворою на COVID-l9 особою).

перелiк осiб, якi е працiвниками дипломатичних представництв та
консульських установ iноземних держав, представництв мiжнародних
органiзацiй в Украiъi, осiб, що належать до дипломатичного корп},су,акредитованого в YKpai.Hi, iнших вiдповiдних осiб мiж"ародr,"*
органiзаЦiй, якi не пiдляГаютЬ обов'язковiй госпiталiзацii до обсерваторiв
(iзоляторiв), визначаеться MiHicTepcTBoM закордонних справ.

Строк обсервацii становить 14 днiв.

,.Щiти, якi не досягли 12 poKiB, пiдлягають госпiталiзацii до обсерватора
(iзолятора) разоМ з одниМ iз батькiв, усиновлювачiв, опiкунiв,
пiклува-гrьникiв, прийомних батькiв, батькiв-вихователiв, iнших осiб
вiдповiдно до закону.

госпiталiзацiя до обсс:рваторiв таlабо iзоляторiв осiб, визначених уцьомУ пунктi, забезпечу(эться В межах компетенцii MiHicTep.r"o,
iнфраструктури, MiHicTepcTBoM розвитку громад та територiй i
MiHicTepcTBoM охорони здоров'я.

Особа, яка мае ознаки захворювання на COVID_19, пiдлягас
обов'язкОвомУ медичному огляду, за результатами якого може бути
направлена на самоiзоляцirо.

6. Нацiональна полi.цiя здiйснюе супроводження транспортних
засобiв, а також аварiйно-рятув€tльноi та iншоi спецiальноi технiки пiд ч:ас
транспортування органiзованих груп людей (бiльше нiж 40 осiб) дообсерваторiв (iзоляторiв).

7. MiHicTepcTBy цифровlоi трансформацiТ до 5 квiтня 2О2О р. розробитиелектронний cepBic з врlкористанням мобiльного додur*u Сдиного
державнОго веб-пОрталУ електронних послуг для можл}Iвостi проведення

додержi}ння самоiзоляцii таlабо обсервацiТ (iзоляцiТ)
ми в пу]rктах 4 i 5 цiеi постанови, за наявностi зго;ци

Порядок iнформацiйноi взаемо
електронних послуг, iнформацiйних с
та Нацiональноi полiцiТ, iнформацi
здоров'Я та державнОi установи "I-{eHTp громадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни'', якi мають необхiднi д.llяпроведення з€Lзначеного монiторинry данi, встановлюеться MiHicTepcTBOM
ЦИфРОВОi ТРаНСфОРМаЦii та держателем вiдповiдноi iнформацiйнот системи.

8, MiHicTepcTBy охорони здоров'я забезпечити тимчасове припинення
проведеНня планОвих захОдiв З госпiтаrriзацiI та планових операцiй, KpiM
термiнових та невiдкладних.
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9. MiHicTepcTBy внутрiшнiх справ, Нацiонагrьнiй полiцii:
забезпечити охорону публiчноi (громадськоi) безпеки i порядку наприлеглiй територii до об'ектiв госпiталiзацii oci6, хворих на COVID-I9,обсервацii (iзоляцii) ;

забезпечити в межах компетенцii контроль за дотриманням режи,муобсервацiТ (iзоляцii), самоiзоляцii;

посилити патрулювання громадських мiсць;
вжити iнших заходiв, спрямованих на виконання цiеi постанови.
10. Рекомендувати центрutльним i мiсцевим органам виконавчоi влаlци,pJrg|{lr,iншим державним органам, органам мiсцевого самоврядування,

пiдприемствам, установам, органirчцi", на час дii карантину забезпечити:
позмiнну роботу працiвникiв таlабо за можливостi

режимi реuLпьного часу через IHTepHeT;
вiдда_rrену робот;r в

вiдстань у прикасовiй та касовiй зонах мiж особами (за виняткOм
покупця i продавця) не менше нiж 1,5 метра та/або наявнiсть мiж ними
вiдповiдних захисних eKpaHiB;

дотримання вiдстанi не менше нiж 1,5 метра мiж вiдвiдувачами, llKi
очiкують дозволу на вхiд до примiщень;

цiлодобовий та/або подовжений режим (графiк) роботи юридичних
осiб та фiзичних осiб - пiдприсмць, якi провадять дiяльнiсiь, яка с
дозволеною вiдповiдно до цiеТ постанови (без необхiдностi здiйснен_ня
окремого погодження таког() режиму (графiка).

l 1. обласним, Киiвськiй мiськiй державним адмiнiстрацiям:
забезпечити облаштуваlння спецiалiзованих закладiв для органiзацii

обсервацii (iзоляцii), харчу]вання, транспортування до них осiб, у тому
числi вiд пунктiв пропуску через державний кордон та контрольнI.Iх
пунктiВ в'iЪдУ на тимЧасовО окуповаНу теритОрiю та виiздУ з Hei, що
потребують обсервацii (iзоляцii), медичне спостереження за ними;

встановитИ особливиЙ режиМ на в'iЪдах i виi'здах на/з територii
областей громадян i трансп<)ртних засобiв, органiзувати монiторинг стаIIу
здоров'я подорожуючих шляхом безконтактного вимiрювання
температури, а в разi гIогiршення епiдемiчноi ситуацii обмежиr:и
перемiщення мiж областями:;

у разi потреби забезпечити оперативне вiдкликання з очноi форминавчання на заочну лiкарiв-iнтернiв для зЕtлучення до надання медичноi
допомоги;

створити на в'iъдах i виiъдах наlз територiт областей контрольн()-
пропускнi пункти, з€lлучати в установленому порядку для роботй в цихпунктах вiйськовослужбовцiв, працiвникiв, матерiаrrьно-технiчнi та
транспоРтнi засоби пiдпрИ€мств, установ, органiзаЦiй незалежно вiд форми
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власностi, частин та пiдроздiлiв MiHicTepcTBa оборони та MiHicTepcTBa
BнyTpimнix справ;

органiзувати провеlIення дезiнфекцiйних заходiв у жилих,
виробничих, навч€UIьних, санiтарно-побутових та iнших примiщеннях,
Fоудlвлях l спорудах;

вжити додаткових заходiв до виявлення та обслуговування одиноких
осiб та осiб, якi одиноко проживають, серед громадян похилого Biky, осiб з
iнвалiднiстю, осiб, якi перебувають на самоiзоляцii, та органiзувати
належний соцiальний супрrэвiд.

12. !ержавнiй службi з надзвичайних ситуацiй, .Щержавнiй службi з
питань працi, ,.Щержавнiй службi з питань безпечностi харчових продуr:тiв
та захисту споживачiв, Щержавнiй службi з лiкарських засобiв та контролю
за наркотиками, !ержавнiй службi з безпеки на транспортi в ме)ках
компетенцiт вжити заходiв, спрямованих на виконання цiеi постанови.

13. MiHicTepcTBaM, iншим центр€шьним органам виконавчоi влади,
обласним, Киiвськiй мiськiй державним адмiнiстрацiям р€вом з органами
пtiсцевого самоврядування забезпечити:

подання щодня Керiвнику робiт з лiквiдацii наслiдкiв медико-
бiологiчноi надзвичайнот ситуацii природного характеру державного рiвня,
пов'язаноi iз поширенням на територiТ Украiни COVID-l9, звiтностi про
виконання цiеi постанови;

надання через центри надання адмiнiстративних послуг у перiод дii
карантину адмiнiстративних послуг за перелiком згiдно з додатком. Iншi
адмiнiстративнi послуги надавати з урахуванням епiдемiологiчноi
обстановки на вiдповiднiй r:ериторii.".

2. !одаток до постанови викласти в такiй редакцii:

"rЩодаток
до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд l1 березня 2020 р. JФ 211
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украi_ни

вiд2 квiтня 2020 р. Nч 255)

пЕ,рЕлIк
адмiнiстративних послуг, якi надаються через центри

надання адмiнiстративних послуг у перiод дiI карантину

Найменування адмiнiстративноi Правовi пiдстави для надання
послуги адмlнl BHoi посл

1. Оформлення та видача Закони Украiни "Про порядок виiЪлу з
УкраIни i в'iЪду в Украiну громадянпаспорта громадянина УкраТни
Украiни", "Про Сдинил"l державний



11

Найменування адм iHicTp ативноТ
послуги

Правовi
адмiнi

демографiчний ре€стр та доку*rеrrЙ, що
пlдтверджують громадянство Украiни,
посвiдчують особу чи iT спецiальний
статус", Ради
УкраiЪи Ns 2.503-ХII
"Про зат про
паспорт громадянина Украiни та про
паспорт громадянина Украiни для виiЪду
за кордон"

постанова ВерховноТ Ради УкраТни вiд
26 червня 1992 р. J\ч 2503-ХII..Про
затвердження положень про паспорт
громадянина УкраiЪи та про паспорт
громадянина Украiни для виiЪду за
кордон"

Закон УкраiЪи "Про дорожнiй рух''

Закони Украiни "Про перевезення
небезпечних вантажiв", "Про доролснiй
рух"

Закони Украiни "Про автомобiльний
транспорт", "Про дорожнiй рух''

пiдстави для надання
внOi

3.

4.

5.

6.

2. Оформлення та видачаt
паспорта громадянина УкраiЪи
в разi обмiну замiсть
пошкодженого, втраченого або
викраденого

Вклеювання до паспорта
громадянина Украiни
фотокартки при досягненнi
громадянином 25- i 45-рiчного
BiKy

Видача дозволу на участь у
дорожньому pyci транспортних
засобiв, ваговi або габаритнi
параметри яких перевищують
нормативнi

Погодження маршрутiв руху
транспортних засобiв пiд час
дорожнього перевезення
небезпечних вантажiв

!ержавна реестрацiя
(перереестрацiя, зняття з
облiку) транспортних зiлсобiв :

державна реестрацiя
(перереестрацiя, зняття з
облiку) транспортних зttсобiв,
що н€Lпежать закладам охорони
здоров'я;

перере€страцiя транспортних
засобiв у зв'язку iз втратою
свlдоцтва про ре€страцiю
транспортного засобу
(технiчного паспорта)
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7.

8.

9.

l0.

11.

|2.

13.

|4.

Найменування адмiнiстрсtтивноТ
послYги

Видача (обмiн) посвiд,rень
водiя (тiльки видача
посвiдчення водiя замiсть
втраченого або викраденого)

Щержавна реестрацiя aKTiB
цивiльного стану:

державна реестрацiя
народження фiзичноi сlсоби та
iT походження;

державна ре€страцiя cMepTi

Надання субсидii для
вiдшкодування витрат на
оплату житлово-комун апьних
послуг, придбання
скрапленого г€ву, твер,цого та
рiдкого пiчного побутсlвого
п€Lпива

Надання пiльги на при,цбання
твердого та рiдкого пiчного
папива i скрапленого гi:ву

Надання тимчасовоi державноТ
допомоги дiтям, батьклл яких
ухиляються вiд сплати
алiментiв, не мають
можливостi утримуват.и
дитину або мiсце проживання
iх невiдоме

Призначення одноразовоi
винагороди жiнкам, яким
присвосно почесне зва]Iня
Украiни "Мати-героiня:"

Надання державноТ соцiапьноi
допомоги ма_позабезпеченим
сiм'ям

Надання державноi допомоги :

у зв'язку з вагiтнiстю та
пологами особам, якi не
застрахованi в системi
загапьнообов'язкового
державного соцiального
страхування;

Правовi
адмiнi

Закони Украiни "Про автомобiльнl,tй
транспорт", "Про дорожнiй рух"

Закон Украiни "Про державну
реестрацiю aKTiB цивiльного стану"

Закон УкраiЪи "Про жI{тлово-
комун€Lпьнi послуги"

Бюджетний кодекс Украiни

Сiмейний кодекс УкраТни

пiдстави для наданнrI

ивнOi ги

Указ Президента Украiни вiд 25 грулня
2007 р. Ns 1254 "Про однорtвову
винагород} жiнкам, яким присвоено
почесне звання УкраТни "Мати-гер<эiня"

Закон УкраТни "Про державну соцiальну
допомогу малозабезпеченим сiN{'яN,f "

Закон УкраiЪи "Про державну допс)могу
сiм'ям з дiтьми"



Найменування адмiнiстрztтивноi
посл

при народженнl дитини;

при усиновленнi дитиIlи;

на дiтей, над якими
встановлено опiку чи
пiклування;

на дiтей одиноким матерям

15. Ресстрацiя мiсця проживання

Зняття з ре€страцii мiсця
проживання

Видача довiдки про
реестрацiю мiсця прож:ивання

Видача дозволу на порушення
об'сктiв благоустрою

Надання комплексноI гlослуги
"€Малятко"

проживання в Украiнi"

Закон УкраIни
пересування та

"Про свобо

надання

мlсця

умов для

16.

17.

18.

19.

Закон Украiни "Про
населених пунктiв"

постанова Кабiнету MiHi в УкраiЪи
вiд 10 липня 2019 р. JФ б91 "Про
реалiзацiю експериментЕtп ого проекту
щодо створення сприятли
реалiзацii прав дитини"

примiтка. У разi коли olсpeMi адмiнiстративнi послуги, зазllаченi в цьому перелiку, не
надавалися через центр надання адмiнiстративних послуг на момент установленI{я
карантину, орган, що угворив такий Ц€н'ф, та вiдповiдний суб'ект надання
адмiнiстративних послуг можугЬ на ocHoBi узгодженого рiшення забезпечити
надання цих послуг через зазначений центр, якщо iнше не передбачено
законодавством.".

Правовi пiдстави для
адмiнiстративноi


