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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності
Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції розглянув Ваш
запит, зареєстрований у МОЗ за № 17/3821/ЗПІ-21 від 25.11.2021, 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.
Відповідно до пункту 1 Положення про Державну комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року № 18 (далі –
Положення) Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (далі – Державна комісія) є постійно діючим органом,
який забезпечує координацію діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки,
захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій,
організаційних заходів протидії терористичній діяльності та воєнній загрозі,
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
Згідно з пунктом 6 Положення роботою Державної комісії керує її голова,
а у разі відсутності голови – за його дорученням перший заступник та у разі
відсутності першого заступника – заступник голови.
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Засідання Державної комісії веде голова, а у разі його відсутності –
перший заступник голови, та у разі відсутності першого заступника –
заступник голови.
Голова Державної комісії і його заступники призначаються Кабінетом
Міністрів України.
Посадовий склад Державної комісії затверджується Кабінетом Міністрів
України, а персональний склад визначається головою Комісії.
Голова Державної комісії організовує її роботу за допомогою
секретаріату.
Враховуючи викладене повідомляємо, що Міністерство охорони здоров’я
України не є розпорядником запитуваної інформації стосовно документів
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій.
Разом з тим інформуємо, що відповідно до пункту 2 протоколу
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 № 2 було схвалено
представлений МОЗ Алгоритм запровадження протиепідемічних заходів для
запобігання поширення COVID-19 (далі – Алгоритм) та Комунікаційний план
щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19
(далі – Комунікаційний план).
Відповідно до пункту 3 протоколу № 2 МОЗ разом з головами обласних,
Київської міської держадміністрацій, а також із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади доручено забезпечити неухильне
виконання Алгоритму та Комунікаційного плану.
Разом з тим повідомляємо, що Алгоритм та Комунікаційний план не є
нормативно-правовими актами. Їх було розроблено з метою координації дій
МОЗ, заінтересованих органів виконавчої влади, обласних та Київської міської
державних адміністрацій щодо запровадження протиепідемічних заходів для
запобігання поширення COVID-19 та комунікації при виникненні перших
випадків COVID-19 в областях України у березні 2020 року.
На сьогодні протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби 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» (зі змінами).
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