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Про погодження проєкту постанови
Кабінету Міністрів України

Міністерство внутрішніх справ України розглянуло проєкт постанови
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України», підготовлений Міністерством охорони здоров’я України.

За результатами розгляду проєкту постанови повідомляємо про таке.
Проєктом постанови пропонується внести зміни до підпункту 5 пункту 10

постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (далі –
проєкт змін до постанови 641), а саме доповнити його положенням щодо
заборони перетинання контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані
території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та
м. Севастополя та виїзду з них (далі – КПВВ) без проведення тесту на
визначення антигену SARS-CoV-2.

Разом з тим не визначено:
коли та де має бути зроблений такий тест;
хто має право та зобов’язаний організовувати проведення тестування;
у якому вигляді такий тест має бути зафіксований.
Оскільки від визначення таких умов залежатиме прийняття рішення щодо

пропуску або відмови у пропуску особі через КПВВ, дуже важливо
деталізувати, яким чином такий тест має бути зробленим та зафіксованим.

Зважаючи на те, що тести, які зроблені на тимчасово окупованій території,
не можуть бути взяті до уваги у зв’язку з тим, що не матимуть будь-яких
правових підстав для прийняття рішення щодо пропуску або відмові у пропуску
через КПВВ; проведення тестувань безпосередньо в КПВВ призведе до повного
«безладу» у контексті дотримання режиму та додатково створить потенційно
небезпечний вірусний осередок в КПВВ, тобто в місці накопичення людей, що у
свою чергу сприятиме подальшому розповсюдженню захворювання, а також
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дуже суттєво уповільнить пропускні операції; може призвести до певних
дипломатичних непорозумінь та викликати обвинувачення в порушенні прав
людини, вважаємо, що запропонована зміна не може бути прийнятою.

У підпункті 8 пункту 15 проєкту змін до постанови 641 не вказано часовий
проміжок, упродовж якого діє заборона на роботу закладів громадського
харчування та місць для харчування в готелях.

Пропонуємо цей підпункт викласти в такій редакції:
«8) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в

готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з
харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;».

У пункті 15 проєкту змін до постанови 641 вважаємо за необхідне також
врегулювати питання діяльності закладів освіти з постійним перебуванням у
них громадян (школи-інтернат тощо), а саме викласти підпункт 10 пункту 15 в
такій редакції:

«10) відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її
здобувачами, окрім інтернатних закладів освіти.».

Також доцільно у підпункті 7 пункту 15 проєкту змін до постанови 641
уточнити, чи відносяться до масових заходів, проведення яких тимчасово
забороняється, релігійні заходи.

Крім того, пропонуємо підпункті 7 пункту 15 проєкту змін до постанови
641 слова «організації гірськолижного» замінити словами «організації
гірськолижного (лижного) дозвілля, дозвілля на льодових ковзанках».

У пункті 15-1 проєкту змін до постанови 641 застосовується
словосполучення «надання найважливіших державних послуг».

Повідомляємо, що відповідне поняття в законодавстві на сьогодні відсутнє,
тому перелік центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших
державних органів, до яких застосовується вказана норма, залишається не
визначеним.

У зв’язку із цим пропонуємо конкретизувати перелік державних послуг, на
які не поширюється норма, що пропонується, або уповноважити керівників
таких державних органів самостійно приймати рішення про вихідні дні.

Пропонуємо також абзац сьомий підпункту 1 пункту 37 проєкту змін до
постанови 641 після слів «Міністерству внутрішніх справ» доповнити словами
«Національній поліції України».

Ураховуючи вищевикладене, повідомляємо про погодження проєкту
постанови із зауваженнями.

Міністр Арсен АВАКОВ

Олена Золотарьова 254 93 51


