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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності 

Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції опрацював Ваш 

запит на доступ до публічної інформації від 08.12.2020, що надійшов листом 

Секретаріату Кабінету Міністрів України від 15.12.2020 № 41782/0/2-20 щодо 

надання роз’яснень чинних норм та повідомляє. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-

якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про звернення громадян» 

громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, 

місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 

посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 

скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або 

клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 

особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

З огляду на зазначене, запитувана інформація не відповідає вимогам 

запиту на доступ до публічної інформації та розглядається, як звернення 

громадян. 

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 (зі 

змінами), МОЗ України є центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я, а також захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, 

попередження та профілактики неінфекційних захворювань. 
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МОЗ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства.  

Низка пунктів постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

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

втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Постанова). 

Відповідно до підпункту 12 пункту 2 Постанови в період карантину на 

території України заборонено робота після 23-ї та до 7-ї години, із забороною 

проведення розрахункових операцій після 22-ї години, суб’єктів 

господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, 

барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання 

послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 

замовлень на винос і діяльності після 23-ї години 31 грудня 2020 р. до 1-ї 

години 1 січня 2021 р. 

Особливості здійснення адресної доставки замовлень та замовлень на 

винос заклади громадського організовують самостійно відповідно до 

законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, 

санітарних норм та правил, Постанови і з урахуванням тимчасових 

рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації 

внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). 

З огляду на зазначене, постановою головного державного санітарного 

лікаря України від 02.06.2020 № 32 затверджено Тимчасові рекомендації щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Згідно з статтею 5 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» громадяни зобов'язані піклуватися про 

своє здоров'я та здоров'я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити 

здоров'ю інших громадян та брати участь у проведенні санітарних і 

протиепідемічних заходів, а також виконувати інші обов'язки, передбачені 

законодавством про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. 

Звертаємо Вашу увагу, що листи Міністерства охорони здоров’я України 

мають рекомендаційній характер. 

Також інформуємо, що держава гарантує кожному право на отримання 

безоплатної правової допомоги. 
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Для отримання такої допомоги телефонуйте за номером Єдиного 

контакт-центру 0800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі 

стаціонарних та мобільних телефонів) або звертайтеся особисто до 

найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи 

бюро правової допомоги. З інформацією про адреси відповідних центрів чи 

бюро, а також види і порядок отримання безоплатної правової допомоги можна 

ознайомитися на веб-сайті системи безоплатної правової допомоги 

legalaid.gov.ua. 

 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності Ірина РУДЕНКО 
 

 

 

 

Мельник, 2530713 
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