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 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 

  

ВИСНОВОК 

на проект Постанови про рішення Кабінету Міністрів України від                               

11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів  

(реєстр. № 4381)  
 

За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет Верховної Ради 

України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування 

розглянув на своєму засіданні проект Постанови Верховної Ради України про 

рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо 

посилення протиепідемічних заходів (реєстр. № 4381), поданий народними 

депутатами України Кондратюк О.К., Железняком Я.І., Корнієнком О.С.,                           

Бойком Ю.А., Геращенко І.В., Арахамією Д.Г. (протокол № 51 від 16 листопада                   

2020 року). 

Як зазначено у пояснювальній записці, проект Постанови має на меті 

подолання негативних тенденцій в економічній сфері, пов’язаних із ухваленим 

Урядом рішенням від 11 листопада 2020 року щодо введення з 14 листопада 2020 

року додаткових карантинних обмежень на вихідні дні для попередження 

поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Проектом Постанови пропонується рекомендувати Уряду переглянути 

перелік обмежувальних заходів, встановлених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» із наступними змінами, з метою пом’якшення 

запроваджених обмежень для «карантину вихідного дня». Насамперед це 

стосується заборони роботи у вихідні дні закладів громадського харчування, 

торгівлі і побутового обслуговування населення, торговельно-розважальних 

центрів та інших розважальних закладів, закладів культури, спортзалів, фітнес-

центрів, басейнів та інших. 
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Підтримуючи необхідність збереження та підтримки  малого і середнього 

бізнесу, що працює у сфері культури, спорту, торгівлі та послуг в умовах 

складної економічної ситуації, спричиненої, у тому числі, пандемією 

коронавірусної хвороби, Комітет вважає за доцільне зазначити, що 

запроваджений Урядом так званий «карантин вихідного дня» ведено нещодавно 

(з 14 листопада 2020 року), що не дає можливості об’єктивно оцінити його 

ефективність чи неефективність,  а також його реальний вплив на економічну 

ситуацію в країні. Водночас, стрімке зростання захворюваності населення на 

коронавірусну інфекцію вимагає посилення карантинних заходів. 

Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати 

Верховній Раді України на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення проекту 

Постанови про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року  

№ 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів (реєстр. № 4381), поданий 

народними депутатами України Кондратюк О.К., Железняком Я.І., Корнієнком 

О.С., Бойком Ю.А., Геращенко І.В., Арахамією Д.Г.   

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. 

 

                

  Голова Комітету                                               М.Б. Радуцький 


