
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України   

щодо врегулювання питання запровадження карантину 

 

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта 

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228; 2014 р., № 2-3, ст.41; 2020 р., № 19, ст.127) 

Стаття 29. Карантин 

Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом 

Міністрів України. 

Питання про встановлення карантину порушує перед 

Кабінетом Міністрів України центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я, за поданням головного 

державного санітарного лікаря України. 

відсутній 

 

 

відсутній 

 

 

 

Рішення про встановлення карантину, а також про його 

відміну негайно доводиться до відома населення 

відповідної території через засоби масової інформації. 

Стаття 29. Карантин 

Карантин встановлюється, продовжується та 

відміняється Кабінетом Міністрів України. 

Питання про встановлення карантину порушує перед 

Кабінетом Міністрів України центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я, за поданням головного 

державного санітарного лікаря України. 

Встановлення карантину на території, яка 

розташована у межах більше ніж шести областей (у 

тому числі, міст Києва та Севастополя, Автономної 

Республіки Крим) запроваджується за погодженням із 

Радою національної безпеки і оборони України. 

Карантин встановлюється на строк, що не 

перевищує двох місяців. У разі несприятливої 

епідемічної ситуації Кабінет Міністрів України 

приймає рішення про продовження карантину.  

Рішення про встановлення, продовження карантину, 

а також про його відміну, негайно доводиться до відома 

населення відповідної території через засоби масової 

інформації. 
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У рішенні про встановлення карантину зазначаються 

обставини, що призвели до цього, визначаються межі 

території карантину, затверджуються необхідні 

профілактичні, протиепідемічні та інші заходи, їх 

виконавці та терміни проведення, встановлюються 

тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб та 

додаткові обов'язки, що покладаються на них, підстави та 

порядок обов’язкової самоізоляції, перебування особи в 

обсерваторі (обсервації), госпіталізації до тимчасових 

закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів). 

Карантин встановлюється на період, необхідний для 

ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної 

інфекційної хвороби. На цей період можуть змінюватися 

режими роботи підприємств, установ, організацій, 

вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої 

та іншої діяльності. 

До відміни карантину його територію можуть 

залишити особи, які пред'явили довідку, що дає право на 

виїзд за межі території карантину. 

Організація та контроль за дотриманням встановленого 

на території карантину правового режиму, своєчасним і 

повним проведенням профілактичних і протиепідемічних 

заходів покладаються на місцеві органи виконавчої влади 

та органи місцевого самоврядування. 

 

У рішенні про встановлення карантину зазначаються: 

відомості про інфекційну хворобу, з метою протидії 

поширенню якої запроваджується карантин; 

територія, на якій запроваджено карантин;  

перелік профілактичних, протиепідемічних та 

інших заходів; 

перелік суб’єктів, на яких покладається здійснення 

контролю за виконанням протиепідемічних, 

профілактичних та інших заходів.  

Протиепідемічні заходи можуть включати: 

особливі умови і режим пересування населення та 

господарської діяльності; 

підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, 

перебування особи в обсерваторі (обсервації), 

госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров’я 

(спеціалізованих шпиталів); 

особливі умови в’їзду та виїзду з території, на якій 

запроваджено карантин;  

особливі умови і режим здійснення пасажирських 

перевезень; 

особливі умови і режим перетину кордону 

іноземцями та особами без громадянства; 

особливі умови і режим відвідування закладів 

освіти; 

інші заходи визначені законом. 
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Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» 

(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237;  2015 р., № 4, ст. 14;  2019 р., № 4, ст. 32) 

Стаття 4. Компетенція Ради національної безпеки і 

оборони України 

Відповідно до функцій, визначених Конституцією 

України та цим Законом, Рада національної безпеки і 

оборони України: 

1) розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, 

які відповідно до Конституції та законів України, Стратегії 

національної безпеки України, Воєнної доктрини України 

належать до сфери національної безпеки і оборони, та 

подає пропозиції Президентові України, приймає рішення 

щодо: 

визначення стратегічних національних інтересів 

України, концептуальних підходів та напрямів 

забезпечення національної безпеки і оборони у політичній, 

економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній, 

екологічній, інформаційній та інших сферах; 

проектів державних програм, доктрин, законів 

України, указів Президента України, директив Верховного 

Головнокомандувача Збройних Сил України, міжнародних 

договорів, інших нормативних актів та документів з 

питань національної безпеки і оборони; 

удосконалення системи забезпечення національної 

безпеки та організації оборони, утворення, реорганізації та 

ліквідації органів виконавчої влади у цій сфері; 

проекту Закону України про Державний бюджет 

України та пропозицій до Бюджетної декларації по 

Стаття 4. Компетенція Ради національної безпеки і 

оборони України 

Відповідно до функцій, визначених Конституцією 

України та цим Законом, Рада національної безпеки і 

оборони України: 

1) розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, 

які відповідно до Конституції та законів України, Стратегії 

національної безпеки України, Воєнної доктрини України 

належать до сфери національної безпеки і оборони, та 

подає пропозиції Президентові України, приймає рішення 

щодо: 

визначення стратегічних національних інтересів 

України, концептуальних підходів та напрямів 

забезпечення національної безпеки і оборони у політичній, 

економічній, соціальній, воєнній, науково-технологічній, 

екологічній, інформаційній та інших сферах; 

проектів державних програм, доктрин, законів 

України, указів Президента України, директив Верховного 

Головнокомандувача Збройних Сил України, міжнародних 

договорів, інших нормативних актів та документів з 

питань національної безпеки і оборони; 

удосконалення системи забезпечення національної 

безпеки та організації оборони, утворення, реорганізації та 

ліквідації органів виконавчої влади у цій сфері; 

проекту Закону України про Державний бюджет 

України та пропозицій до Бюджетної декларації по 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648/2004#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648/2004#n10
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статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки 

і оборони України; 

матеріального, фінансового, кадрового, 

організаційного та іншого забезпечення виконання заходів 

з питань національної безпеки і оборони; 

заходів політичного, економічного, соціального, 

воєнного, науково-технологічного, екологічного, 

інформаційного та іншого характеру відповідно до 

масштабу потенційних та реальних загроз національним 

інтересам України; 

доручень, пов'язаних з вивченням конкретних питань 

та здійсненням відповідних досліджень у сфері 

національної безпеки і оборони, органам виконавчої влади 

та науковим закладам України; 

залучення контрольних, інспекційних та наглядових 

органів, що функціонують у системі виконавчої влади, до 

здійснення контролю за своєчасністю та якістю виконання 

прийнятих Радою національної безпеки і оборони України 

рішень, введених в дію указами Президента України; 

забезпечення і контролю надходження та опрацювання 

необхідної інформації, її збереження, конфіденційності та 

використання в інтересах національної безпеки України, 

аналізу на її основі стану і тенденції розвитку подій, що 

відбуваються в Україні і в світі, визначення потенційних 

та реальних загроз національним інтересам України; 

питань оголошення стану війни, загальної або 

часткової мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного 

стану в Україні або окремих її місцевостях, оголошення в 

статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки 

і оборони України; 

матеріального, фінансового, кадрового, 

організаційного та іншого забезпечення виконання заходів 

з питань національної безпеки і оборони; 

заходів політичного, економічного, соціального, 

воєнного, науково-технологічного, екологічного, 

інформаційного та іншого характеру відповідно до 

масштабу потенційних та реальних загроз національним 

інтересам України; 

доручень, пов'язаних з вивченням конкретних питань 

та здійсненням відповідних досліджень у сфері 

національної безпеки і оборони, органам виконавчої влади 

та науковим закладам України; 

залучення контрольних, інспекційних та наглядових 

органів, що функціонують у системі виконавчої влади, до 

здійснення контролю за своєчасністю та якістю виконання 

прийнятих Радою національної безпеки і оборони України 

рішень, введених в дію указами Президента України; 

забезпечення і контролю надходження та опрацювання 

необхідної інформації, її збереження, конфіденційності та 

використання в інтересах національної безпеки України, 

аналізу на її основі стану і тенденції розвитку подій, що 

відбуваються в Україні і в світі, визначення потенційних та 

реальних загроз національним інтересам України; 

питань оголошення стану війни, загальної або 

часткової мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного 

стану в Україні або окремих її місцевостях, оголошення в 
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разі потреби окремих місцевостей України зонами 

надзвичайної екологічної ситуації; 

невідкладних заходів із розв’язання кризових ситуацій, 

що загрожують національній безпеці України; 

відсутній 

 

 

 

2) координує виконання прийнятих Радою 

національної безпеки і оборони України рішень, введених 

в дію указами Президента України, і здійснює поточний 

контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері 

національної безпеки і оборони, подає Президентові 

України відповідні висновки та пропозиції; 

3) залучає до аналізу інформації посадових осіб та 

фахівців органів виконавчої влади, державних установ, 

наукових закладів, підприємств та організацій усіх форм 

власності; 

4) ініціює розроблення нормативних актів та 

документів з питань національної безпеки і оборони, 

узагальнює практику їх застосування та результати 

перевірок їх виконання; 

5) координує і контролює переведення центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, а також економіки 

країни на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного 

стану; 

6) координує і контролює діяльність органів місцевого 

разі потреби окремих місцевостей України зонами 

надзвичайної екологічної ситуації; 

невідкладних заходів із розв’язання кризових ситуацій, 

що загрожують національній безпеці України; 

погодження встановлення Кабінетом Міністрів 

України карантину  на території, яка розташована у 

межах більше ніж шести областей (у тому числі 

Автономної Республіки Крим, міст Києва та 

Севастополя);  

2) координує виконання прийнятих Радою 

національної безпеки і оборони України рішень, введених 

в дію указами Президента України, і здійснює поточний 

контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері 

національної безпеки і оборони, подає Президентові 

України відповідні висновки та пропозиції; 

3) залучає до аналізу інформації посадових осіб та 

фахівців органів виконавчої влади, державних установ, 

наукових закладів, підприємств та організацій усіх форм 

власності; 

4) ініціює розроблення нормативних актів та 

документів з питань національної безпеки і оборони, 

узагальнює практику їх застосування та результати 

перевірок їх виконання; 

5) координує і контролює переведення центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, а також економіки 

країни на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного 

стану; 

6) координує і контролює діяльність органів місцевого 
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    Народні депутати України 

самоврядування в межах наданих повноважень під час 

введення воєнного чи надзвичайного стану; 

7) координує та контролює діяльність органів 

виконавчої влади по відбиттю збройної агресії, організації 

захисту населення та забезпеченню його життєдіяльності, 

охороні життя, здоров'я, конституційних прав, свобод і 

законних інтересів громадян, підтриманню громадського 

порядку в умовах воєнного та надзвичайного стану та при 

виникненні кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці України; 

8) координує і контролює діяльність органів 

виконавчої влади з протидії корупції, забезпечення 

громадської безпеки та боротьби із злочинністю з питань 

національної безпеки і оборони. 

Примітка. Кризовою ситуацією вважається крайнє 

загострення протиріч, гостра дестабілізація становища в 

будь-якій сфері діяльності, регіоні, країні. 

самоврядування в межах наданих повноважень під час 

введення воєнного чи надзвичайного стану; 

7) координує та контролює діяльність органів 

виконавчої влади по відбиттю збройної агресії, організації 

захисту населення та забезпеченню його життєдіяльності, 

охороні життя, здоров'я, конституційних прав, свобод і 

законних інтересів громадян, підтриманню громадського 

порядку в умовах воєнного та надзвичайного стану та при 

виникненні кризових ситуацій, що загрожують 

національній безпеці України; 

8) координує і контролює діяльність органів 

виконавчої влади з протидії корупції, забезпечення 

громадської безпеки та боротьби із злочинністю з питань 

національної безпеки і оборони. 

Примітка. Кризовою ситуацією вважається крайнє 

загострення протиріч, гостра дестабілізація становища в 

будь-якій сфері діяльності, регіоні, країні. 


