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Міністерство охорони здоров’я України в межах компетенції розглянуло 
Ваш запит на публічну інформацію від 12.03.2021, що надійшов до МОЗ 

України від 12.03.2021 № 17/789/ЗПІ-21, та повідомляє. 
1. Інформуємо Вас. що відповідно до пункту 9 розділу IV Інструкції з 

діловодства за запитами на публічну інформацію у Міністерстві охорони 
здоров’я України (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 06 травня 2014 року № 299 (зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 28 травня 2014 року за № 557/25334) 

присвоєння реєстраційного індексу відповідям на Запити здійснюється 
централізовано службою діловодства. 

Вихідний реєстраційний індекс формується у системі електронного 
документообігу МОЗ України (далі - СЕД) та складається з індексу за 
номенклатурою справ, вхідного реєстраційного індексу та порядкового номера. 

За результатами розгляду Вашого запиту на публічну інформацію від 
05.03.2021, що надійшов до МОЗ України від 05.03.2021 № 17/709/ЗПІ-21, Вас 
було письмово поінформовано листом від 09.03.2021 № 26-04/17/709/ЗПІ-
21//786, що додається. 

2. Відповідно до пунктів 1, 2 розділу III Інструкції усі Запити та відповіді на 
них підлягають обов’язковій реєстрації у СЕД у день їх отримання службою 
діловодства. 

Усі Запити реєструються за допомогою модуля «Запити публічної 
інформації», що є складовою СЕД, при реєстрації створюється реєстраційно-

контрольна картка СЕД, де автоматично формується реєстраційний номер, що 
складається з таких частин: порядкового номера, літерного індексу «ЗПІ» та 
останніх двох цифр року реєстрації. 

На першому аркуші оригіналу Запиту в правому нижньому куті 
проставляється відмітка про його надходження до МОЗ України за допомогою 
унікального штрих-коду, який автоматично формується СЕД. Елементами 
штрих-коду є повне найменування МОЗ України, реєстраційний індекс, дата, 
година і хвилина присвоєння Запиту реєстраційного індексу в СЕД. 
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Міністерство охорони здоров’я України надсилає Вам завірені скан-копії 
запитів, які надійшли до МОЗ України: 

- запит на публічну інформацію від 05.03.2021 № 17/709/ЗПІ-21 з 
реєстраційно-контрольною карткою, що додається; 

- запит на публічну інформацію від 12.03.2021 № 17/789/ЗПІ-21 з 
реєстраційно-контрольною карткою, що додається. 

3. Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство охорони здоров’я 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 
2015 року № 267 (зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 січня 2019 року№ 90) Міністерство охорони здоров'я України є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України. 

4,5. Міністерство охорони здоров’я України в межах компетенції 
розглянуло Ваш запит на публічну інформацію від 05.03.2021, що надійшов до 
МОЗ України від 05.03.2021 № 17/709/ЗПІ-21. 

6. В доповнення до листа Міністерства охорони здоров’я України від 
09.03.2021 № 26-04/17/709/ЗПІ-21//786 інформуємо Вас: 

Джерелом отримання статистичної інформації є система електронної 
звітності та аналізу електронної інтегрованої системи спостереження за 
інфекційними захворюваннями (ЕЛІССЗ) на підставі реєстрації в обласних та 
Київському міському лабораторних центрах МОЗ України екстрених 
повідомлень про підтверджені випадки захворювання на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, що надійшли від 
закладів охорони здоров’я. 

На офіційному сайті державної установи «Центр громадського здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я України» (далі - Центр) за інтернет-посиланням 
на https://phc.org.ua/ можна ознайомитися з оперативною інформацією щодо 
захворюваності на COVID-19 в Україні , а саме:  

 аналітична панель щодо захворюваності на COVID-19 у розрізі районів та 

міських рад; 

 епідемічна ситуація щодо COVID-19 у регіонах України (цільові показники для 

посилення карантину); 
 лабораторні дослідження (ПЛР та ІФА) в областях за даними Центру; 

 інформація щодо переліку верифікованих наборів експрес-тестів на виявлення 

антигенів SARS-CoV-2; 

 оперативна довідка про основні показники захворюваності на COVID-19 в 

Україні; 
 щоденний звіт про ситуацію з COVID-19 в Україні. 

Детальна інформація щодо забезпеченості закладів охорони здоров’я, що 
надають медичну допомогу хворим на COVID-19 розміщена на офіційному 
сайті Міністерства охорони здоров’я України за інтернет – посиланням на 
https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov. 
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 Що стосується вжиття заходів до забезпечення дотримання 
протиепідемічних обмежувальних заходів, передбачених для відповідного рівня 
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської 
області, то за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 лютого 2021 
року (протокол № 6), за результатами доповіді заступника Міністра охорони 
здоров’я – головного державного санітарного лікаря України Ляшка В. К. щодо 
наявності підстав для встановлення на території Івано-Франківської області 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та з 
урахуванням обговорення Державна комісія вирішила: 

I. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 
2021 року № 104: встановити з 00 години 00 хвилин 26 лютого 2021 року 

«червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території 
Івано-Франківської області; 

Івано-Франківській облдержадміністрації вжити заходів до забезпечення 

дотримання протиепідемічних обмежувальних заходів, передбачених для 
відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

Відповідно до рішення позачергового засідання регіональної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Івано-

Франківській області від 12 березня 2021 року (протокол № 7) запроваджено 
додаткові обмежувальні заходи в окремих населених пунктах Івано-

Франківській області. 
 На підставі вищезазначеного, Міністерство охорони здоров’я України не 
є розпорядником інформації щодо конкретних вжитих заходів до забезпечення 
дотримання протиепідемічних обмежувальних заходів на території Івано-

Франківської області та прийнятих мірах до порушників.  
7. Міністерство охорони здоров’я України не направляло на розгляд за 

належністю Ваші запити на публічну інформацію від 05.03.2021 № 17/709/ЗПІ-
21 та від 12.03.2021 № 17/789/ЗПІ-21. 

 

Додаток: на 14 арк. 
 

 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров'я 

та профілактики захворюваності                                            Ірина РУДЕНКО 

 

 

Запорожець 

253 74 53 
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