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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби
 (COVID-19)»,  (реєстр. № 3890 від 17.07.2020 р.) 

Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги 
та медичного страхування розглянув на своєму засіданні проект закону України 
про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)»,  (реєстр. № 3890 від 17.07.2020 р.), поданий 
Кабінетом Міністрів України (протокол № 43).

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є 
запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед 
населення України.

Законопроектом пропонується доповнити перелік фінансових санкцій, 
визначених статтею 46 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» новим положенням, згідно з яким до 
підприємств, підприємців, установ, організацій, які здійснили пропуск, допуск 
особи в громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії 
карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту або не вжили заходів 
щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському 
транспорті без такого засобу індивідуального захисту, застосовуються санкції у 
вигляді штрафу у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (3 400 – 5 100 грн.).  

У зв’язку з цим відповідні зміни вносяться й до статті 47 зазначеного Закону, 
якою встановлено порядок накладення і стягнення штрафів та застосування 
фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства, що визначають коло 
посадових осіб, уповноважених на застосування таких санкцій. 

Розглянувши запропоновані  зміни до чинного законодавства щодо 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, Комітет 
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підтримав необхідність запровадження запропонованих  заходів, оскільки нині 
послаблення карантинних заходів сприймається в суспільстві як скасування 
карантину. Населення нехтує рекомендаціями щодо носіння засобів 
індивідуального захисту в громадських місцях і спорудах та громадському 
транспорті. Крім того, в деяких магазинах, торгових центрах та громадському 
транспорті постійно ігноруються вимоги карантину та відсутній контроль 
уповноважених підприємством осіб стосовно допуску відвідувачів до таких місць 
в засобах індивідуального захисту або не вживаються заходи щодо можливого 
перебування особи в зазначених місцях без засобів індивідуального захисту.

Також слід зазначити, що запровадження штрафних санкцій за вказані 
порушення правил щодо карантину людей у запропонованих розмірах (від 
двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), дозволить 
диференційовано підходити до їх застосування, оскільки на сьогодні статтею 443 
Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф за 
порушення правил щодо карантину людей для посадових осіб у розмірі від двох 
до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 – 170  000 
грн) незалежно від тяжкості скоєного порушення.

Міністерство охорони здоров’я підтримує дану законодавчу ініціативу.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України  у 

своєму висновку надало деякі зауваження до законопроекту, які можуть бути  
опрацьовані при підготовці законопроекту до другого читання.

Враховуючи викладене Комітет Верховної Ради України з питань здоров’я 
нації, медичної допомоги та медичного страхування за результатами розгляду 
законопроекту ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити  
проект Закону про внесення змін до Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання 
поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19), (реєстр. №3890), поданий 
Кабінетом Міністрів України, до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання та за результатами розгляду в першому читанні 
прийняти його за основу.

Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначено Голову Комітету з питань здоров’я 
нації, медичної допомоги та медичного страхування, народного депутата України 
Радуцького Михайла Борисовича.
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