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Міністерство охорони здоров’я України

Щодо проєкту акта

Міністерство культури та інформаційної політики України розглянуло 
проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких 
актів Кабінету Міністрів України» (далі – проєкт постанови), надісланий 
листом МОЗ від 25.08.2020 № 26-04/25008/2-20, та в межах компетенції 
погоджує його із наступним зауваженням. 

Підпунктом 1 пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» передбачено, що на території регіону (адміністративно 
територіальної одиниці), на якій установлено «зелений» рівень епідемічної 
небезпеки, забороняється проведення масових (культурних, спортивних, 
розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю 
більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід 
проводиться на відкритому повітрі), а також діяльність кінотеатрів та закладів 
культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у 
кожному окремому кінозалі або залі. Організатор заходу є відповідальним за 
дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі 
проведення заходу із розміщенням учасників стоячи. 

Підпунктом 2 пункту 2 Змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів 
України, що пропонуються затвердити проєктом постанови передбачається 
заборонити на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на 
якій установлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки проведення 
концертів, дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), діяльність 
закладів громадського харчування із організацією дозвілля.
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Враховуючи зазначене вище, пропонуємо абзац другий підпункту 2 
пункту 2 Змін викласти у такій редакції: 

«3) проведення концертів (окрім тих, які проводяться закладами 
культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним 
видом діяльності), дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), 
діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля.».

Заступник Міністра    Лариса ПЕТАСЮК
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