
Сьогодні, 17 березня, Верховна Рада України ухвалила 

законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню  

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

 

Передбачається, що медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації з 

коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200% зарплати. Також будуть 

здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні 

сфери життєдіяльності.  

Законом також встановлюється відповідальність за порушення 

санітарних норм під час поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, для 

осіб, які можуть бути інфіковані COVID-19, за самовільне залишення місця 

обсервації (карантину) передбачена адміністративна відповідальність. А за 

порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним 

захворюванням буде підвищено кримінальну відповідальності.  

Крім того, буде спрощено процедуру державних закупівель товарів для 

боротьби із коронавірусом. Зокрема, буде звільнено від сплати ввізного мита 

та ПДВ лікарські засоби, медичні вироби та медичне обладнання, призначені 

для запобігання виникненню і поширенню COVID-19. Ціни на товари 

медичного призначення та соціально значущі товари контролюватиме Кабінет 

Міністрів України. 

Буде також запроваджено комплекс правових норм, спрямованих на 

захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних 

заходів пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а 

саме: 

 - можливість роботи вдома для працівників, державних службовців та 

службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою 

відпустки; 

- надання права власникам змінювати режими роботи органів, закладів, 

підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування 

фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням населення про це 

через веб-сайти та інші комунікаційні засоби; 

- заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни); 

- заборона на притягнення до адміністративної відповідальності 

іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або 

не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної 

міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування 

на території України, у зв’язку із введенням карантинних заходів; 

- віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних 

обставин; 

- продовження строків отримання та надання адміністративних та інших 

послуг;  

- низка заходів, спрямована на захист прав та інтересів внутрішньо 

переміщених осіб, недопущення припинення надання житлових субсидій, 

реєстрації безробітних тощо; 

- заборона на проведення органами державного нагляду планових 

заходів із здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності. 


