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Копія: Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 

 

Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності 
Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції опрацював запит 
на доступ до публічної інформації Громадської організації «Батьки 
Кременчука. Полтавщина», що надійшов листом Секретаріату Кабінету 
Міністрів України від 16.11.2021 № 37011/0/2-21, зареєстрований в 
Міністерстві охорони здоров’я України 16.11.2021 за № 17/3593/ЗПІ-21 та 
повідомляє. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» публічна інформація – це 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. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про звернення громадян» 
громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, 
місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, 
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, 
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або 
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та 
особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. 

З огляду на зазначене, запитувана інформація не відповідає вимогам 
запиту на доступ до публічної інформації та розглядається, як звернення 
громадян. 
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Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 (зі 
змінами) (далі – Положення), МОЗ України є центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров’я, а також захисту населення від інфекційних хвороб, протидії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, 
попередження та профілактики неінфекційних захворювань. 

МОЗ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, іншими актами законодавства.  

У відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в світі 
впроваджуються заходи для захисту здоров’я населення та заходи з соціально-

економічного захисту суб’єктів господарювання. Заходи для захисту здоров’я 
населення включають немедикаментозні індивідуальні заходи та заходи у сфері 
громадського здоров’я, які мають найбільший ефект у боротьбі з поширенням 
короновірусної хвороби. 

Уряд України з перших днів реєстрації випадків коронавірусної хвороби 
COVID-19 впроваджує ефективні заходи реагування для стримування 
подальшого поширення хвороби. Рішення щодо обмежувальних 
протиепідемічних заходів, які застосовуються на території країни враховують 
оцінки щодо користі/ризику заходів, які впроваджуються, як на інтенсивність 
передачі збудника інфекційної хвороби, так і на спроможність системи охорони 
здоров’я реагувати на виклик у даній конкретній ситуації з урахуванням 
середньострокового прогнозу епідемічної ситуації. При прийнятті зазначених 
рішень ураховуються рекомендовані Всесвітньою організацію охорони 
здоров’я принципи, які враховують вплив на економіку, безпеку, психічне 
здоров’я, права людей, продовольчу безпеку, соціально-економічну рівність, 
гендерне насилля та можливість надання медичної допомоги всім хто її 
потребує. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 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» (зі змінами) (далі – Постанова), запроваджено низку карантинних 
обмежень. 

Згідно з пунктом 3-2
 Постанови на території регіонів, на яких установлено 

“помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки, діють обмежувальні 
протиепідемічні заходи, передбачені пунктом 3 Постанови. 

Додатково на території регіонів, на яких установлено “помаранчевий” 
рівень епідемічної небезпеки, рішенням регіональних комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запроваджуються 
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посилені заходи контролю за дотриманням на території регіону встановлених 
обмежувальних протиепідемічних заходів, готовності закладів охорони 
здоров’я до прийому хворих на COVID-19, виявлення та реєстрації осіб з 
підозрою на COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони 
здоров’я. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» органи місцевого самоврядування у сфері захисту 
населення від інфекційних хвороб: забезпечують проведення профілактичних і 
протиепідемічних заходів на територіях населених пунктів, у місцях масового 
відпочинку населення та рекреаційних зонах, а також робіт по ліквідації 
епідемій та спалахів інфекційних хвороб і вирішують питання фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення цих заходів і робіт; здійснюють 
комплексні заходи, спрямовані на ліквідацію епідемій, спалахів інфекційних 
хвороб та їх наслідків; забезпечують участь у боротьбі з інфекційними 
хворобами закладів та установ охорони здоров'я усіх форм власності, а також 
вдосконалення мережі спеціалізованих закладів та установ охорони здоров'я, 
діяльність яких пов'язана із захистом населення від інфекційних хвороб. 

Згідно з статтею 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов'язані 
забезпечувати своєчасне проведення масових профілактичних щеплень, 
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших необхідних санітарних і 
протиепідемічних заходів. 

У разі загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і 
небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань 
(отруєнь) або радіаційних уражень відповідними головними державними 
санітарними лікарями на окремих територіях можуть запроваджуватися 
позачергові профілактичні щеплення, інші санітарні заходи відповідно до 
закону. 

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 Типового положення про 
регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.06.2015 № 409, основними завданнями комісії на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці є координація діяльності 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій, пов’язаної із забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення. 

З огляду на викладене, рішеннями регіональних комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій можуть 
запроваджуватись посилені заходи контролю за дотриманням на території 
регіону встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів. 
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Звертаємо увагу, що листи Міністерства охорони здоров’я України не є 
нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не 
встановлюють правових норм. 

Також інформуємо, що держава гарантує кожному право на отримання 
безоплатної правової допомоги. 

Для отримання такої допомоги телефонуйте за номером Єдиного 
контакт-центру 0800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі 
стаціонарних та мобільних телефонів) або звертайтеся особисто до 
найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи 
бюро правової допомоги. З інформацією про адреси відповідних центрів чи 
бюро, а також види і порядок отримання безоплатної правової допомоги можна 
ознайомитися на веб-сайті системи безоплатної правової допомоги 
legalaid.gov.ua. 

 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров’я 
та профілактики захворюваності Ірина РУДЕНКО 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Мельник 2537271 
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