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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Постанови про своєчасне інформування громадян у разі
посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до
такого посилення, поданий народним депутатом України Железняком Я.І.
та іншими народними депутатами України, реєстр. № 4320
За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет з питань здоров’я
нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув на своєму засіданні
проект Постанови про своєчасне інформування громадян у разі посилення
протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення
(реєстр. № 4320), поданий народним депутатом України Железняком Я.І. та
іншими народними депутатами України (протокол № 51 від 16 листопада 2020
року).
Як зазначено у пояснювальній записці, проект Постанови має на меті надати
можливість населенню та суб’єктам господарювання підготуватися до
запровадження обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню
на території України COVID-19, та захистити їх від негативних наслідків у зв’язку
з посиленням протиепідемічних заходів шляхом запровадження заходів державної
підтримки.
Проектом Постанови передбачається, що у разі виникнення необхідності
запровадження на всій території України чи на території окремого регіону
заборони: перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом,
міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;
відвідування закладів освіти здобувачами освіти; приймання відвідувачів
суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури,
громадського харчування, торговельного і побутового обслуговування тощо,
Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії
таких заборон має:
забезпечити оприлюднення переліку обмежувальних протиепідемічних
заходів;
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проінформувати про заходи, що будуть запроваджені для підтримки
вразливих груп населення, працівників та суб’єктів господарювання, зокрема
щодо організації перевезень працівників до місця роботи та у зворотному
напрямку;
внести до Верховної Ради України відповідний законопроект, яким
передбачатиметься надання державної підтримки та пільг населенню та суб’єктам
господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням
протиепідемічних заходів.
Комітет вважає, що прийняття проекту Постанови сприятиме зменшенню
соціальної напруги, яка може виникнути у разі посилення карантинних
обмежувальних заходів та надасть можливість населенню та суб’єктам
господарювання підготуватися до їх запровадження.
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати
Верховній Раді України включити проект Постанови про своєчасне інформування
громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки
до такого посилення (реєстр. № 4320), поданий народним депутатом України
Железняком Я.І. та іншими народними депутатами України, в порядок денний
четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами
розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому, доручивши Комітету
спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України
здійснити його техніко-юридичне доопрацювання при підготовці на підпис Голові
Верховної Ради України.
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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