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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності  

Міністерства охорони здоров’я України розглянув Ваш запит на публічну 

інформацію від 20 січня 2021 року, що зареєстрований в Міністерстві охорони 

здоров’я України за вхідним № 17/169/ЗПІ-21 від 20 січня 2021 року, та 

повідомляє наступне. 

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. 

Уряд України з перших днів реєстрації випадків коронавірусної хвороби 

COVID-19 впроваджує ефективні заходи реагування для стримування 

подальшого поширення хвороби. Рішення щодо обмежувальних 

протиепідемічних заходів, які застосовуються на території країни враховують 

оцінки щодо користі/ризику заходів, які впроваджуються, як на інтенсивність 

передачі збудника інфекційної хвороби, так і на спроможність системи охорони 

здоров’я реагувати на виклик у даній конкретній ситуації з урахуванням 

середньострокового прогнозу епідемічної ситуації.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
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України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами) (далі – Постановам № 1236), запроваджено низку 

додаткових карантинних обмежень, які насамперед було направлені на 

максимальне зменшення кількості контактів між громадянами та час їх 

перебування в певних  об’єктах. 

Під обмеження потрапили види діяльності певних об’єктів, які не 

відносяться до об’єктів критичної інфраструктури, 

В загальному, заходи, що запроваджені Постановою № 1236 та 

спрямовані на зменшення соціальних контактів, зокрема заборона відвідування 

закладів освіти, приймання відвідувачів, проведення масових заходів та 

заборона діяльності певних об’єктів, що не відносяться до об’єктів критичної 

інфраструктури, переведення працівників центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, інших державних органів на режим дистанційної роботи, 

дозволяють вплинути на одну з ланок епідемічного ланцюга, а саме: шлях 

передачі збудників. 

Статистика захворювань свідчить про небезпечну тенденцію 

внутрішньокраїнного поширення хвороби, зокрема за весь період пандемії на 

території України було зафіксовано загалом 1 083 тис. 585 хворих на COVID-19 

та 19 тис. 129 померлих, лише за грудень 2020 року було зафіксовано              

319 тис. 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 

та  6 тис. 132 померлих. 

З огляду на вищезазначене, запровадження жорстких карантинних заходів 

загальнодержавного характеру необхідні з метою стримування росту 

захворюваності та для підготовки системи охорони здоров’я до можливого 

підйому захворюваності в лютому 2021 року. 

В той час, як у статті 3 Конституції України  визначено, що  «людина, її 

життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю», цей принцип має діяти під час 

прийняття дієвих рішень, спрямованих на збереження життя та здоров'я 

українців. 

Слід зауважити, що не впровадження жорстких карантинних заходів 

може мати свої наслідки втрати людських життів. А обов'язок держави - 

захищати життя та здоров’я людини. 

Пунктом 36 Постанови № 1236 передбачено Державній службі з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів посилити державний 

нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства і здійсненням 

протиепідемічних закладами громадського харчування, фізичної культури та 

спорту, ринками, закладами, що надають послуги з розміщення, об’єктами 

торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо. 

Частиною першою статті 44-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі - КУпАП) встановлено, що порушення правил щодо 

карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і 

норм, передбачених Законом, іншими актами законодавства, а також рішень 

органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними 

хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Згідно з підпунктом 1 частини першої статті 255 КУпАП органи 

внутрішніх справ (Національної поліції) мають право складати протоколи у 

справах про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою 

статті 44-3 КУпАП. 

 

 

Генеральний директор  

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності                                          Ірина РУДЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ільїнова Світлана  044 200 08 11 

 

$`5ABA0|PVRSXu¢¤¡§¡¤¡®¡± 


