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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності в 
межах повноважень розглянув Ваш запит на доступ до публічної інформації, 
який надійшов листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 09.07.2021 
№ 22234/0/2-21, та повідомляє. 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) 
визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 
інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, 
що становить суспільний інтерес. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону публічною інформацією 
визначається 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, визначених цим 
Законом. 

Згідно з частиною першою статті 19 Закону запит на інформацію – це 
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні. 

З огляду на викладене, порушені Вами питання не підпадають під дію 
Закону, тому їх було розглянуто в порядку, визначеному Законом України «Про 
звернення громадян». 

21.11.2020 набув чинності Закон «Про внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)». Закон спрямований на запобігання 
розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-2019 серед населення 
України. Так, у статті 443 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення передбачено покарання за перебування в громадських 
будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без 
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одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних 
масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. 

На сьогодні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню 
COVID-19 здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 09.12.2020 № 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» (із змінами) (далі – Постанова № 1236). 

Відповідно до пункту 22 Постанови № 1236 з 17.06.2021 на території 
України встановлюється «зелений» рівень епідемічної небезпеки, відповідно до 
якого перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно, забороняється. 

Згідно з підпунктом 7 пункту 22 забороняється проведення масових 
(культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, 
наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в 
розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) 
без одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів 
індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. 

Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови 
наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату 
тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-

тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не 
більш як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує 
отримання повного курсу вакцинації. 
 

 

Генеральний директор  

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності          Ірина РУДЕНКО 
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