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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності розглянув Ваш 

інформаційний запит від 24.03.2021 та в межах компетенції повідомляє.  

Правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованої на запобігання 

виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх 

спалахів та епідемій, права, обов'язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері 

захисту населення від інфекційних хвороб визначено Законом України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб». Статтею 1 зазначеного Закону визначено, що                

епідемія - масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за 

короткий проміжок часу. 

За даними ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» 

станом на 25 березня 2021 року  в Україні зафіксовано 16 669 нових підтверджених випадків 

коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 786, медпрацівників – 446). Кількість 

активних хворих - 282 420 осіб.  

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19) відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9.12.2020 № 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», з 19 грудня 2020 р. до 30 квітня 2021 р. на території України 

установлено карантин, продовжено дію карантину, встановленого 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 

20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» та від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території 

Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, 

Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, 

Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя (далі - регіони) встановлюється «зелений», 

«жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-%D0%BF

