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Шановна Наталіє Мирославівно! 

 

За результатами опрацювання Вашого запиту від 25.10.2021, що надійшов до 

Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції 

повідомляємо. 

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. 

Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та згідно із § 1 

Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу 

владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої 

влади. Кабінет Міністрів в межах компетенції видає постанови і розпорядження, 

обов’язкові до виконання.  

На Ваш запит від 08.10.2021 надано копію 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»,  крім того 

відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 18.10.2021 № 33107/0/2-

21 надіслано до Міністерства охорони здоров’я. 

Разом з тим інформуємо, що відповідно до статті 28 Цивільного кодексу України 

фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я фізичної особи, 

яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо 

інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. 

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання 

виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету 

Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат 

Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації, яка 

може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує 

створення в інший спосіб. 

 

Додаток: на 165 арк. 
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