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Директорат медичного забезпечення розглянув Ваше звернення 

стосовно проведення партнерських пологів в умовах дії карантину та 

повідомляє. 

Згідно статті 8 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» (далі - Закон), держава гарантує безоплатне надання 

медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я 

за епідемічними показаннями.  

Постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 20.05.20120 № 392 

«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних 

заходів», від 22.06.2020 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», від 09 грудня 2020 р. № 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» 

на всій території України установлено карантин. 

Статтею 3 Конституції України передбачено, що людина, її життя, 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Згідно із статтею 1 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», карантин – це адміністративні та 

медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню 

особливо небезпечних інфекційних хвороб. 

Водночас питання по пологах в Україні закріплено наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2005 року № 782 «Про 

затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної 

допомоги» та Протоколом медичного догляду за здоровою новонародженою 

дитиною, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

04 квітня 2005 року № 152.  

$`5ABA0|SRPRTy¢®¡¤¡¤¡¤¡¯ 



Також зазначаємо, що відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» управління закладами охорони здоров’я на 

відповідній території, організація їх матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення, а також забезпечення доступності медичного обслуговування 

населенню належить до повноважень відповідних місцевих рад.  

З огляду на зазначене, питання організації роботи закладів охорони 

здоров’я на період карантину знаходиться в межах компетенції відповідних 

місцевих рад. 

 

 

В.о. генерального директора Директорату  

медичного забезпечення                        О. Данилюк 
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