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На №

Про розгляд запиту на публічну інформацію
та надання безоплатної правової допомоги

Шановна пані Чіжанькова!

Департаментом юридичного забезпечення за дорученням керівництва
МВС в межах компетенції розглянуто Ваш запит на публічну інформацію, що
надійшов із Міністерства юстиції України (лист від 18.11.2021
№ 111008/ПІ-Ч-5646/7.2.3), про надання роз’яснень з деяких питань
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2.

За результатами розгляду повідомляємо, що відповідно до частини першої
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, визначених цим
Законом.

Ураховуючи те, що запитувана Вами інформація, в частині, що належить
до компетенції МВС (пункти 3, 4 запиту), не відповідає критеріям публічної
інформації, встановленим Законом України «Про доступ до публічної
інформації», з урахуванням принципів добросовісності та розсудливості,
вважаємо за можливе розглянути Ваше звернення в цій частині в порядку,
установленому Законом України «Про безоплатну правову допомогу», та надати
такі роз’яснення.

Правові засади організації та діяльності Національної поліції України
визначені Законом України «Про Національну поліцію».

МВС України
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Відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 2 Закону України «Про
Національну поліцію» завданнями поліції є надання поліцейських послуг у
сферах забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод
людини, а також інтересів суспільства і держави.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 23 Закону України «Про
Національну поліцію» до основних повноважень поліції віднесено, у тому числі
здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на
запобігання вчиненню правопорушень.

Пунктом 18 постанови 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 SARSCoV-2» встановлено, що з метою здійснення контролю за
дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів на вулицях, у парках,
інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах
громадського харчування, розважальних закладах (нічних клубах),
громадському транспорті) працівники Національної поліції, Національної
гвардії, посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування,
мають право проводити вибіркову перевірку документів, що посвідчують особу,
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, а також довідок про
звернення за захистом в Україні, виданих відповідно до Закону України «Про
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», а також
документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат
тестування або одужання особи від зазначеної хвороби у випадках, коли це є
підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів,
передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.

Перевірка чинності COVID-сертифіката здійснюється зазначеними
уповноваженими особами з використанням мобільного додатка Порталу Дія або
в інших інформаційних системах, засобами яких здійснюється підтвердження
його чинності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29
червня 2021 р. № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката,
що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або
одужання особи від зазначеної хвороби».

При цьому, відповідно до статті 117 Конституції України, статті 49
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України в
межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими
до виконання.

Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у
формі постанов Кабінету Міністрів України.

Зазначаємо також, що підпунктом 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. № 555-IX «Про
внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних



хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
установлено, що на період встановлення карантину або обмежувальних заходів,
пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30
днів з дня його відміни дозволяється обробка персональних даних без згоди
особи, зокрема даних, що стосуються стану здоров’я, місця госпіталізації або
самоізоляції, прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання,
роботи (навчання), з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19), в порядку, визначеному в рішенні про встановлення карантину, за
умови використання таких даних виключно з метою здійснення
протиепідемічних заходів.

Протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину такі
дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості – знищенню.

Так, пунктом 24 постанови КМУ № 1236 визначений порядок обробки (в
тому числі обмін інформацією в порядку, визначеному цією постановою)
персональних даних осіб, визначених цією постановою як таких, що підлягають
самоізоляції або обсервації, та медичних працівників.

Одночасно повідомляємо, що інші порушені у Вашому зверненні питання
не належать до компетенції МВС.

Інформуємо також, що листи міністерств носять інформаційний
(роз’яснювальний) характер та не встановлюють правових норм.

У разі незгоди з рішенням суб’єкта владних повноважень Ви можете
оскаржити його в установленому законодавством порядку.

З повагою
заступник директора Роман КУЦЕКОНЬ

Ольга Радченко 256 13 15


