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Державна служба України з надзвичайних ситуацій розглянула Ваш 

інформаційний запит щодо епідемічної ситуації на Прикарпатті та вжиття 

відповідних заходів із запобігання поширенню COVID-19 та у межах 

повноважень повідомляє. 

Відповідно до Положення про Державну службу України з надзвичайних 

ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2015 р. № 1052, ДСНС є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ України і який реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної 

діяльності. 

Враховуючи вищевикладене, питання, порушені у Вашому 

інформаційному запиті, не належать до повноважень ДСНС. 

Разом з цим повідомляємо, що відповідно до Положення про Міністерство 

охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2015 р. № 267, питання забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері захисту населення від інфекційних 

хвороб, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 

належить до сфери повноважень МОЗ. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2020 р. № 338-р "Про переведення єдиної державної системи цивільного 

захисту у режим надзвичайної ситуації" Міністр охорони здоров'я України  є  

керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 
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ситуації природного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

З огляду на вищевикладене відповідно до частини третьої статті 22 Закону 

України "Про доступ до публічної інформації" ДСНС за належністю направила 

Ваш інформаційний запит до МОЗ. 

 

 

Перший заступник Голови       Руслан БІЛОШИЦЬКИЙ 
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