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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГОТ ЗАНЯТТЯ: 

«ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВА КАРАНТИНУ" 

 

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення 

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна 

(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку 

законом передбачено адміністративну відповідальність. 

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, 

настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону 

кримінальної відповідальності. 

Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх 

До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні 

правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього 

Кодексу. 

У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років 

адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121-127, частинами 

першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 

173, 173-4, 174, 183-1, 185, 190-195 цього Кодексу, вони підлягають адміністративній 

відповідальності на загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого 

правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які 

вчинили правопорушення, передбачені ста 

Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей 

Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-

протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення 

від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів 

місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

НЕОПОДАТКОВУВАНИЙ МІНІМУМ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 

Відповідно до п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України (далі — ПКУ) – 2010 р.) якщо норми інших 

законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17,0 

грн, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині 

кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких 

сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової 
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соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 ст. 169 розділу IV ПКУ для 

відповідного року. 

Податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 % розміру 

прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), 

встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-

якого платника податку. 

Довідково: прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року  — 2 102,0 грн. 

 

БЛАНКЕТНА НОРМА 

вид норм права з точки зору рівня визначеності їх змісту. Диспозиції 

банкетних норм не встановлюють певних правил поведінки, а передбачають 

існування інших норм, розміщених навіть в інших нормативних актах, у 

яких сформульовані конкретні правила поведінки. 

  

(З практики застосування термінів, слів та словосполучень у 

юриспруденції) 

 

Глава 19 

ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення 

Про вчинення адміністративного правопорушення 

складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником 

громадської організації чи органу громадської самодіяльності. 

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, 

складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила 

правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка 

притягається до адміністративної відповідальності. 

Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу. 

{Стаття 254 із змінами, внесеними згідно із Законами  

 - втратив чинність на підставі Закону   із змінами, внесеними згідно із Законами  

 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення 

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, 

зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають 

право складати: 

1) уповноважені на те посадові особи: 

органів внутрішніх справ (Національної поліції) ( 

 (про порушення на автомобільному транспорті),  
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 (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, які займають 

відповідальне та особливо відповідальне становище),(за винятком порушень, вчинених 

у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради),  

органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (статті 

164, 183, 188-16); 

органів охорони здоров’я (статті 44-3, 45, 46, 46-2, стаття 183 - щодо завідомо 

неправдивого виклику швидкої медичної допомоги); 

{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 956-

V від 19.04.2007} 

органів охорони культурної спадщини (статті 92, 188-33); 

органів державного енергонагляду (стаття 103-1); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

енергозбереження (статті 98, 101-103, 188-14); 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики з питань безпеки на наземному транспорті (статті 136, 141, 142, 164 - в частині, 

що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з 

перевезенням пасажирів і вантажів); 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (стаття 136); 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації (статті 144 - 148-5, 164 (у частині, що стосується порушення порядку 

провадження господарської діяльності в галузі зв’язку), 188-7; 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів (статті 

42-2, 156, 164-6, 164-7); 

фінансових органів (статті 164, 164-1); 

підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті 99, 103-1); 

підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи (стаття 138); 

органів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 42-1, 42-2, 44-3, 188-22); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, 

уповноважених підрозділів ветеринарної міліції (статті 42-1, 42-2, 107, 166-22, 188-22); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (частини перша - 

четверта, сьома статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1); 

лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств України, організацій 

споживчої кооперації (стаття 42-2); 

державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття 212-1); 

органів Антимонопольного комітету України (статті 164-3, 166-1 - 166-4); 
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органів управління кінематографією (стаття 164-6 - в частині демонстрування і 

розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-7 - в частині порушення умов 

розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на 

право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-8 - в 

частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні 

національного екранного часу в кіно- і відеомережі; стаття 186-7 - у частині 

недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного 

примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції); 

органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п’ята 

статті 85, статті 92, частина четверта статті 185-3, 185-10, 191, 204-1, 206-1); 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 - в 

частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення 

України; стаття 164-7 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування 

фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 - в 

частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні 

національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України; стаття 212-9 - 

в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки 

і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з 

використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації; стаття 212-11 - 

в частині ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної 

стосовно суб’єкта виборчого процесу електронним (аудіовізуальним) засобом масової 

інформації); 

органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується 

правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця 

Служба), статті 172-4 - 172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6); 

{Зміни до абзацу пункту 1 частини першої статті 255, які набирають чинності 

після початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, див. 

в Законі № 198-VIII від 12.02.2015} 

органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 

(стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, 

ліцензії на проведення якої видає ця Служба),  

органів державної податкової служби  

, статті -3; 

органів рибоохорони (частини четверта і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90, стаття 

164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з 

добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

лісового господарства (частини друга і п’ята статті 85, статті 85-1, 88-1, 90); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів 

(частини друга, четверта та п’ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 91-5, 164 - в 
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частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з 

раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, 

надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні 

ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих 

ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), 

небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, порушення вимог 

законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля; 

центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації (частина друга 

статті 112, частина третя статті 133); 

Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (стаття 188-51); 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його 

територіальних органів (стаття 188-54); 

органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1); 

{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 1648-

VII від 14.08.2014} 

{Абзац тридцять третій пункту 1 частини першої статті 255 виключено на 

підставі Закону № 4220-VI від 22.12.2011} 

Національного банку України (статті 163-12, стаття 166-8 (у частині, що стосується 

правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій); 

органів державного фінансового контролю (статті 163-12, 164-12, 164-14); 

Рахункової палати ; 

органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92-1, стаття 186-7 - у 

частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного 

примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції); 

служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини 

друга, четверта і п’ята статті 85, статті 90, 91); 

{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 5459-

VI від 16.10.2012} 

органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України 

(про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов’язаними та 

резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України 

під час виконання ними службових обов’язків,  

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного експортного контролю (статті 188-17, 212-4); 

{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 2258-

VI від 18.05.2010} 

{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 2258-

VI від 18.05.2010} 

органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації (стаття 186-6); 
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{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 1697-

VII від 14.10.2014} 

відділу контролю Апарату Верховної Ради України (частини перша-четверта статті 

188-19); 

{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 424-

V від 01.12.2006} 

підприємств і організацій, у віданні яких є об’єкти електроенергетики (стаття 185-

12); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, 

політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської 

діяльності (статті 166-10, 166-12, 166-21, 166-24, 188-38, 188-45); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

страхового фонду документації (стаття 188-25); 

органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188); 

суб’єктів державного фінансового моніторингу (стаття 166-9, частина шоста статті 

166-11, стаття 188-34); 

адміністрацій історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних 

територій (стаття 92); 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 163-7, 163-12); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (стаття 188-27); 

міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим 

значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі 

державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій - адміністратори (стаття 166-10 у разі вчинення порушення при наданні 

адміністративної послуги через центр надання адміністративних послуг, в якому 

здійснює свою діяльність відповідний адміністратор); 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової 

політики та його територіальних органів (стаття 188-41); 

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг (стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з 

надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган); 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

метрологічного нагляду (стаття 171-2); 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 

реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та 

видавничій сферах (стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку 

доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань, стаття 212-9 - в частині 

порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і 

проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з 

використанням друкованих засобів масової інформації та інформаційних 

агентств, стаття 212-11 - в частині ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/424-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/424-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1694
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1694
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1719
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1719
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3652
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3652
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4006
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4006
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2240
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2240
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3669
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3669
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2066
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1686
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1686
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3725
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3725
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3725
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2218
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2218
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n640
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1429
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1429
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1465
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1465
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2182
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2182
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1694
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1694
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2260
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2260
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1679
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1679
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1799
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1799
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2609
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2609
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2556
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2556
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566
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інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу друкованим засобом 

масової інформації чи інформаційним агентством); 

{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 383-

VII від 03.07.2013} 

органів залізничного транспорту (частини друга і третя статті 123); 

{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 5411-

VI від 02.10.2012} 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань  

Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4 - 172-9 (в частині 

правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище), 188-46, 212-15, 212-21); 

Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо 

відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, зазначені у примітці до статті 

50 Закону України "Про запобігання корупції"; 

Національного антикорупційного бюро України (стаття 185-13); 

центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у 

сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та його 

територіальних органів (стаття 166-23); 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (стаття 188-48); 

територіальних органів і територіальних підрозділів центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та 

еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб (частина четверта статті 185-3); 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей (стаття 166-25); 

органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері виконання кримінальних покарань (стаття 183-2); 

органів опіки та піклування (частини п’ята і шоста статті 184, стаття 188-50); 

органів ліцензування (стаття 164 у частині, що стосується правопорушень у галузі 

господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає відповідний орган 

ліцензування); 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну фінансову і бюджетну політику (стаття 164-19); 

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених 

пунктах, де не створено виконавчих комітетів, - виконавчими органами, що виконують 

їх повноваження) сільських, селищних, міських рад ( 

статті 152-1,  

(за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, 

селищної, міської ради),  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-18#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-18#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2977
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2979
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5411-17#n68
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5411-17#n68
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1827
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3771
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3771
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2582
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2582
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3896
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3896
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n499
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3834
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3834
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3914
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3914
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3908
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3908
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3930
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4002
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4002
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4127
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4127
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4132
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4134
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4139
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4139
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1469
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4211
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4211


8 
 

{Пункт 2-1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 320-VIII від 

09.04.2015} 

2-2) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії з 

референдуму (статті 212-7, 212-9, 212-11 - 212-20); 

2-3) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 212-16 - 212-18, 212-

20)"; 

2-4) посадові особи, уповноважені на те обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями (стаття 149-1); 

2-5) посадові особи, уповноважені на те місцевими державними адміністраціями 

(статті 96-2, 197, 198); 

3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (статті 

51, 179); 

{Пункт 4 частини першої статті 255 виключено на підставі Кодексу № 3393-VI від 

19.05.2011} 

5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 

179); 

6) приватні виконавці (стаття 188-13 - у частині, що стосується невиконання законних 

вимог приватного виконавця); 

7) секретар судового засідання, секретар суду (стаття 185-5, частина перша статті 185-

6); 

{Пункт 7-1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 721-VII від 

16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014} 

7-1) судовий розпорядник (частини перша, друга, третя та п’ята статті 185-3); 

{До частини першої статті 255 включено пункт 7-1 згідно із Законом № 767-VII від 

23.02.2014} 

8) слідчий (частина четверта статті 184, статті 185-4, 185-11); 

8-1) уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини або представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

(статті 188-39, 188-40, 212-3 (крім порушень права на інформацію відповідно до Закону 

України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"); 

8-2) освітній омбудсмен або уповноважені особи служби освітнього омбудсмена 

(стаття 188-55); 

9) представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності: 

член громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону (статті 92, 148, 152, 154, 160, 175-1, 179, 185-7, 186-2, 186-4); 

члени громадських організацій осіб з інвалідністю (частини друга, третя і четверта 

статті 152-1); 

громадський інспектор Українського товариства охорони пам’яток історії та 

культури (стаття 92); 

{Абзац пункту 9 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону № 2558-

VI від 23.09.2010} 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-19#n29
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/320-19#n29
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2544
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2544
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2556
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2556
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2566
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2585
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2585
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2585
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2585
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2599
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2599
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2599
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1263
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1263
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4075
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4075
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2362
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2366
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n301
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n301
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1912
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#n1256
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3393-17#n1256
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1912
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1912
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2123
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2123
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1991
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1991
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1996
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1996
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1996
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/721-18#n71
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/721-18#n71
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/732-18#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1982
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1984
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3925
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4017
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4017
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-18#n57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-18#n57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1955
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1987
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1987
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2021
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2021
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2619
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2619
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2642
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2642
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2509
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2509
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4408
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4408
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n640
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1228
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1275
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1283
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1345
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1881
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1881
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1912
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2001
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2001
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2037
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2037
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2046
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2046
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3602
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3604
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3606
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3606
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n3606
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n640
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-17
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громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, статті 88-

1, 91); 

9-1) голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (стаття 212-3 - у частині, що 

стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність"); 

9-2) голова, заступник голови Вищої ради правосуддя (стаття 188-32); 

9-3) голова, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (стаття 

188-35 (у частині невиконання законних вимог Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України або її члена); 

9-4) голова, заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

(стаття 188-35 (у частині невиконання законних вимог Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів або її члена); 

9-5) уповноважені особи Секретаріату Конституційного Суду України (стаття 188-

49); 

10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, 164-

13, 164-17, 164-18, стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку 

доставляння обов’язкового безоплатного примірника патентних документів); 

11) прокурор (статті 172-4 - 172-20, 185-4, 185-8, 185-11); 

{Зміни до пункту 11 частини першої статті 255 додатково див. в Законі № 198-

VIII від 12.02.2015} 

{Зміни до абзацу пункту 1 частини першої статті 255, які набирають чинності 

після початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, див. 

в Законі № 198-VIII від 12.02.2015} 

12) державні інспектори сільського господарства (стаття 51-2); 

13) державні інспектори з племінної справи у тваринництві (стаття 107-1); 

14) командири (начальники) військових частин (установ, закладів), командири 

підрозділів, які уповноважені на те командирами (начальниками) військових частин 

(установ, закладів) (статті 172-10 - 172-20). 

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання 

органів, зазначених у статтях 222 - 244-21 цього Кодексу, протоколи про правопорушення 

мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, 

протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати: 

1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням 

нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві (стаття 161); 

2) член громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону (стаття 202); 

3) інспектор з безпеки на морському та річковому транспорті  

4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76, 77); 

{Пункт 5 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону № 2558-VI від 

23.09.2010} 
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{Пункт 6 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону № 2558-VI від 

23.09.2010} 

7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 - 70, 73, 76 - 77-

1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153); 

7-1) громадський інспектор сільського господарства (статті 52 - 53-1, 53-3, 53-4); 

{Пункт 8 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону № 2558-VI від 

23.09.2010} 

9) посадові особи органів залізничного транспорту (частина перша статті 123); 

10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних 

пожежних дружин (команд), протипожежних об’єднань громадян (статті 120, 175, 188-

8); 

11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби 

правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені 

військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження 

зборів, - частина четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 

124, частини перша і друга статті 130, а також про всі порушення правил дорожнього 

руху, вчинені особами (крім військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів 

під час проходження зборів), які керують транспортними засобами Збройних Сил 

України та інших військових формувань); 

{Пункт 12 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону № 586-VI від 

24.09.2008} 

{Пункт 13 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону № 2787-III від 

15.11.2001} 

{Пункт 14 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону № 5456-VI від 

16.10.2012} 

{Зміни до пункту 14 частини другої статті 255 див. в Законі № 5459-VI від 

16.10.2012} 

{Пункт 15 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону № 548-IV від 

20.02.2003} 

16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини 

перша і третя статті 85, статті 121-1, 195, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206); 

17) державні інспектори сільського господарства (стаття 104-1); 

18) посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (стаття 188-36); 

19) особи, уповноважені на проведення перевірок під час здійснення ними 

архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1 (крім частин третьої - 

п’ятої), частини перша та друга статті 188-42); 

20) єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на 

охорону державного мисливського фонду (статті 65, 65-1, 66, 72, 73, 77, 77-1, частини 

перша і третя статті 85); 

21) державні виконавці (статті 183-1, 188-13 - у частині, що стосується невиконання 

законних вимог державного виконавця); 
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22) члени громадських організацій осіб з інвалідністю (частина шоста статті 152-1); 

23) посадові особи органів Служби безпеки України (статті 203-1 і 204-4); 

25) уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті 

(стаття 122-2 у частині, що стосується автомобільних перевезень пасажирів та/або 

вантажів, частина друга статті 132-1). 

У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні 

правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення.} 

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення 

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його 

складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про 

особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, 

час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який 

передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і 

потерпілих, прізвище викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є; пояснення 

особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні 

для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це 

також зазначається в протоколі. 

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до 

адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може 

бути підписано також і цими особами. 

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від 

підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо 

змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого 

відмовлення від його підписання. 

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 цього 

Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. 

{Стаття 256 із змінами, внесеними згідно із Законом № 586-VI від 24.09.2008, № 

721-VII від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; 

із змінами, внесеними згідно із Законами № 767-VII від 23.02.2014, № 198-IX від 

17.10.2019} 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/732-18#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-18#n69
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20#n156
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20#n156


12 
 

ПРОТОКОЛ 

про адміністративне правопорушення 

"___" ____________ 20__ року 

 (дата складання протоколу) 

______________________________ 

номер протоколу) 

___________________________________ 

(місце складання протоколу) 

 Мною, ______________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала п 

_________________________________________________________________________________ 

при _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 і (вказати обставини, за яких установлено порушення, назву об'єкта, його підпорядкованість 

місцезнаходження) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

виявлено _____________________________________________________________________________ 

(суть порушення, місце, період чи дата вчинення порушення, сума матеріальної шкоди, 

_____________________________________________________________________________________ 

  заподіяної правопорушником) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

що є порушенням __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

(перелік статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

і передбачає відповідальність згідно з частиною _______ статті ___ 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Зазначене порушення допущено 

_________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), 

______________________________________________________________________________ 

 дата народження, місце роботи, посада) 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Притягався(лася) до адміністративної відповідальності раніше і за що 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Місце проживання чи перебування ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що притягається до адміністративної відповідальності) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

з протоколом ознайомлений(а), права та обов'язки, передбачені 

 статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 63 Конституції України,  

мені роз'яснено. 

_______________________________________________________________ 

(підпис особи, що притягається до адміністративної відповідальності) 

_______________________________________________________________ 

(підпис особи, яка склала протокол) 

______________________ 

 

Примітки 

1. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право ознайомитися з 

матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи 

користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має 

право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною 

мовою або користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться 

провадження; оскаржувати постанову, винесену по справі, тощо. 

2. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання 

протоколу в ньому робиться запис про це. Відмова від підписання не є підставою для припинення 

провадження у справі. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, може подати 

пояснення, заперечення до змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його 

підписання (ці документи додаються до кожного примірника протоколу). За наявності свідків факт 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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відмови підтверджується їхніми підписами із зазначенням ініціалів, прізвища та місця проживання 

(перебування). 
  

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Щодо кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо 

запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням 

У КК України внесено зміни у ст. 325, згідно із ч. 1 якої, за порушення правил та норм, 

встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням…і 

боротьбі з ними, якщо такі дії спричинили, або завідомо могли спричинити поширення цих 

захворювань, передбачено покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 51 000 грн.) або арештом на строк до 6 місяців, 

або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. 

За такі дії, якщо вони спричинили загибель людей, або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 325), 

передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 2 квітня 2020 р. N 255 

Київ 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. N 

211 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. N 211 "Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 23, ст. 

896) - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 

2020 р. N 215, від 20 березня 2020 р. N 242, від 25 березня 2020 р. N 239 та від 29 березня 

2020 р. N 241, зміни, що додаються. 

  

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200211.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200211.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200211.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200215.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200215.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200242.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200239.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200241.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200241.html
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Інд. 73 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 квітня 2020 р. N 255 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. N 211 

1. Назву і текст постанови викласти в такій редакції: 

"Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

Відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних 

хвороб" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з 

урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Установити з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. на всій території України 

карантин. 

2. Заборонити до 24 квітня 2020 р.: 

1) з 6 квітня 2020 р. перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі 

виготовлених самостійно; 

2) з 6 квітня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім 

випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, 

батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, 

батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми 

родичами дитини; 

3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, 

інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини; 

4) відвідування закладів освіти її здобувачами; 

5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім 

вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності; 

6) відвідування спортивних та дитячих майданчиків; 

7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення 

роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, за умови 

забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200211.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html
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8) роботу суб'єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема 

закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних 

центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, 

торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 

торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для транспортних 

засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, 

ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і 

садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв'язку та 

телекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, 

ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, в 

спеціалізованих магазинах, які обов'язково повинні мати прямі контракти з операторами 

зв'язку, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та 

відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше 

одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших 

санітарних та протиепідемічних заходів; 

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і 

діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також медичної практики, 

діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної 

практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, 

технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань 

автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних 

засобів, їх частин та обладнання, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових 

операцій, діяльності з підключення споживачів до Інтернету, поповнення рахунків 

мобільного зв'язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету, ремонту 

офісної та комп'ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів 

особистого вжитку, об'єктів поштового зв'язку, кваліфікованих надавачів електронних 

довірчих послуг за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та 

відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів; 

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із 

застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення персоналу (зокрема 

захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в 

обсервації, а також інші особи відповідно до рішення Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 
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9) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у 

міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному 

сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у 

режимі маршрутного таксі, крім перевезення: 

легковими автомобілями; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами працівників 

підприємств, закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують 

охорону здоров'я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших 

державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунікації, 

фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного 

забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об'єктів критичної 

інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення 

водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах 

кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного 

засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб і виключно 

за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують 

охорону здоров'я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших 

державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунікації, 

фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного 

забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об'єктів критичної 

інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення 

водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, в межах 

кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного 

засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів в міському 

електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному транспортному засобі, що 

здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах; 

10) перевезення пасажирів метрополітенами мм. Києва, Харкова і Дніпра; 

11) перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього 

сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому). Дозволяється 

здійснення акціонерним товариством "Українська залізниця" окремих пасажирських 

рейсів у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в 

кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури, а також 

окремих пасажирських рейсів у міжнародному залізничному сполученні, рішення щодо 

яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством 

інфраструктури, Міністерством закордонних справ та Адміністрацією Державної 

прикордонної служби; 
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12) постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електричної 

енергії здійснювати відключення та обмеження нижче технологічного мінімуму 

споживання електричної енергії підприємств централізованого водопостачання та 

водовідведення незалежно від форми власності, вугледобувних підприємств; 

13) постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання природного 

газу виробникам теплової та електричної енергії (припинення забезпечення споживача 

необхідними підтвердженими обсягами природного газу, неподання оператору 

газотранспортної системи номінацій/реномінацій на транспортування природного газу 

для задоволення потреб споживачів, зменшення періоду постачання в інформаційній 

платформі оператора газотранспортної системи та/або надсилання доручень на 

припинення (обмеження) транспортування/розподілу природного газу для споживачів 

або припинення газопостачання) незалежно від форми власності, установивши, що на 

період встановлення карантину акціонерне товариство "Національна акціонерна 

компанія "Нафтогаз України" зобов'язане на умовах та у порядку, передбачених 

Положенням про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу 

для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 

2018 р. N 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 98, ст. 3226): 

укласти договір постачання природного газу з виробником теплової та електричної 

енергії незалежно від форми власності, який звернувся з пропозицією укладення 

договору постачання природного газу, з дотриманням вимог законодавства; 

здійснювати постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії 

незалежно від стану виконання умов щодо розрахунків, передбачених пунктом 11 

зазначеного Положення, за умови наявності укладених належним чином договорів 

постачання природного газу з такими виробниками теплової та електричної енергії; 

включити в реєстр споживачів Компанії на інформаційній платформі оператора 

газотранспортної системи виробників теплової та електричної енергії, з якими укладені 

належним чином договори постачання природного газу; 

14) відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального 

захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/ перебувають діти, громадяни 

похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 

інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають 

соціальні послуги сім'ям/особам у складних життєвих обставинах, крім установ і 

закладів, які надають послуги екстрено (кризово); 

15) відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, 

які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім 

осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах; 

16) перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують 

громадянство чи її спеціальний статус; 

17) самовільно залишати місця обсервації (ізоляції). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180867.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180867.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180867.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180867.html
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3. Дозволити фізичним особам - підприємцям та фізичним особам, які провадять 

незалежну професійну діяльність, тимчасово, на період карантину, вести облік доходів і 

витрат без використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо 

ведення зазначених книг повинно розпочатися після встановлення карантину, за умови 

подальшого подання такими особами книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), 

до яких внесені дані про доходи та витрати, отримані (здійснені) ними протягом 

карантину, для реєстрації до контролюючих органів протягом трьох місяців з дня 

прийняття рішення про відміну карантину. 

4. Встановити, що особами, які потребують самоізоляції, є: 

особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які перебували у засобах 

індивідуального захисту у зв'язку з виконанням службових обов'язків; 

особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не 

потребують госпіталізації; 

особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з 

недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об'єктів критичної 

інфраструктури. 

Лікуючий лікар хворого або особи з підозрою на інфікування COVID-19 визначає строк 

самоізоляції на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. Працівники 

державних установ Міністерства охорони здоров'я епідеміологічного профілю 

визначають персональний перелік осіб, які потребують самоізоляції у зв'язку з контактом 

з хворим на COVID-19 та вносять інформацію до відповідних інформаційних систем. 

У разі призначення зобов'язання щодо самоізоляції: 

особа зазначає місце своєї самоізоляції та інформацію про засоби зв'язку (номер 

телефону), короткі відомості про стан здоров'я та хронічні захворювання на час 

самоізоляції (за згодою особи); 

повідомляється, що за надання неправдивих відомостей про місце своєї самоізоляції, 

інформації про засоби зв'язку, недотримання режиму самоізоляції особу буде притягнуто 

до адміністративної відповідальності, а у випадку порушення режиму самоізоляції, що 

призвело до тяжких наслідків, в тому числі смерті третіх осіб, до кримінальної 

відповідальності. 

До відповідних інформаційних систем (зокрема до мобільного додатка Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг) вноситься інформація про прізвище, ім'я, 

по батькові особи, дату її народження, місце самоізоляції та засоби зв'язку (номер 

телефону), чи особа проживає сама, чи є можливість піклування про неї іншими особами 

в період самоізоляції. За згодою особи також вносяться короткі відомості про хронічні 

захворювання та стан здоров'я на час самоізоляції. 

Особи, які потребують самоізоляції, можуть внести самостійно інформацію до 

мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг за умови 

наявності технічної можливості. 
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Особи, які потребують самоізоляції, зобов'язані постійно перебувати у визначеному 

ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими 

спільно проживають. 

Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про 

неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, 

дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, 

лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 

кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального 

захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху. 

Переміщення осіб, які не досягли 14 років, здійснюється у супроводі батьків, 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, 

інших осіб відповідно до закону за умови дотриманням вимог, визначених цим пунктом. 

Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про 

неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, 

дозволяється двічі на день вигул домашніх тварин. 

У невідкладних станах особа, яка перебуває на самоізоляції, звертається за екстреною 

медичною допомогою. 

Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюється працівниками 

Національної поліції та Національної гвардії, працівниками державних установ 

Міністерства охорони здоров'я епідеміологічного профілю, уповноваженими органами 

місцевого самоврядування посадовими особами, у тому числі з використанням 

мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. 

5. Установити, що обов'язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), які 

визначаються обласними, Київською міською державними адміністраціями, підлягають: 

особи, які заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора (ізолятора) у зв'язку з 

неможливістю дотримання вимог самоізоляції; 

особи, які двічі порушили умови самоізоляції (крім осіб, визначених абзацом четвертим 

пункту 4 цієї постанови); 

особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування COVID-19 та 

відмовляються від медичного обстеження, за направленням лікуючого лікаря; 

особи, які здійснюють перетин державного кордону (крім осіб, які є працівниками 

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, 

представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та 

членів їх сімей; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів 

екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, 

якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою); 

особи, які в'їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя через контрольні пункти в'їзду 

на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (крім співробітників Місії 

Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні 
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дипломатичних місій, зокрема тих, які провадять моніторинг ситуації та доставку 

гуманітарної допомоги населенню, що проживає на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, якщо 

немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою). 

Перелік осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ 

іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, осіб, що належать 

до дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, інших відповідних осіб 

міжнародних організацій, які не підлягають обов'язковій госпіталізації до обсерваторів 

(ізоляторів), визначається Міністерством закордонних справ. 

Строк обсервації становить 14 днів. 

Діти, які не досягли 12 років, підлягають госпіталізації до обсерватора (ізолятора) разом 

з одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів, інших осіб відповідно до закону. 

Госпіталізація до обсерваторів та/або ізоляторів осіб, визначених у цьому пункті, 

забезпечується в межах компетенції Міністерством інфраструктури, Міністерством 

розвитку громад та територій і Міністерством охорони здоров'я. 

Особа, яка має ознаки захворювання на COVID-19, підлягає обов'язковому медичному 

огляду, за результатами якого може бути направлена на самоізоляцію. 

6. Національна поліція здійснює супроводження транспортних засобів, а також аварійно-

рятувальної та іншої спеціальної техніки під час транспортування організованих груп 

людей (більше ніж 40 осіб) до обсерваторів (ізоляторів). 

7. Міністерству цифрової трансформації до 5 квітня 2020 р. розробити електронний 

сервіс з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг для можливості проведення моніторингу щодо додержання 

самоізоляції та/або обсервації (ізоляції) особами, зазначеними в пунктах 4 і 5 цієї 

постанови, за наявності згоди відповідної особи. 

Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, 

інформаційних систем Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, 

інформаційних систем Міністерства охорони здоров'я та державної установи "Центр 

громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України", які мають необхідні для 

проведення зазначеного моніторингу дані, встановлюється Міністерством цифрової 

трансформації та держателем відповідної інформаційної системи. 

8. Міністерству охорони здоров'я забезпечити тимчасове припинення проведення 

планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних. 

9. Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції: 

забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на прилеглій території 

до об'єктів госпіталізації осіб, хворих на COVID-19, обсервації (ізоляції); 

забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму обсервації (ізоляції), 

самоізоляції; 

посилити патрулювання громадських місць; 
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вжити інших заходів, спрямованих на виконання цієї постанови. 

10. Рекомендувати центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним 

органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям на 

час дії карантину забезпечити: 

позмінну роботу працівників та/або за можливості віддалену роботу в режимі реального 

часу через Інтернет; 

відстань у прикасовій та касовій зонах між особами (за винятком покупця і продавця) не 

менше ніж 1,5 метра та/або наявність між ними відповідних захисних екранів; 

дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують дозволу на 

вхід до приміщень; 

цілодобовий та/або подовжений режим (графік) роботи юридичних осіб та фізичних осіб 

- підприємців, які провадять діяльність, яка є дозволеною відповідно до цієї постанови 

(без необхідності здійснення окремого погодження такого режиму (графіка). 

11. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 

забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації (ізоляції), 

харчування, транспортування до них осіб, у тому числі від пунктів пропуску через 

державний кордон та контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію та 

виїзду з неї, що потребують обсервації (ізоляції), медичне спостереження за ними; 

встановити особливий режим на в'їздах і виїздах на/з території областей громадян і 

транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров'я подорожуючих шляхом 

безконтактного вимірювання температури, а в разі погіршення епідемічної ситуації 

обмежити переміщення між областями; 

у разі потреби забезпечити оперативне відкликання з очної форми навчання на заочну 

лікарів-інтернів для залучення до надання медичної допомоги; 

створити на в'їздах і виїздах на/з території областей контрольно-пропускні пункти, 

залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, 

працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності, частин та підрозділів Міністерства оборони 

та Міністерства внутрішніх справ; 

організувати проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, 

санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах; 

вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які 

одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які 

перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід. 

12. Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державній службі з питань праці, 

Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державній службі з 

безпеки на транспорті в межах компетенції вжити заходів, спрямованих на виконання 

цієї постанови. 
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13. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській 

міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування 

забезпечити: 

подання щодня Керівнику робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 

ситуації природного характеру державного рівня, пов'язаної із поширенням на території 

України COVID-19, звітності про виконання цієї постанови; 

надання через центри надання адміністративних послуг у період дії карантину 

адміністративних послуг за переліком згідно з додатком. Інші адміністративні послуги 

надавати з урахуванням епідеміологічної обстановки на відповідній території.". 

2. Додаток до постанови викласти в такій редакції: 

"Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 р. N 211 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 2 квітня 2020 р. N 255) 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг 

у період дії карантину 

Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання 

адміністративної послуги 

1. Оформлення та видача паспорта 

громадянина України 

Закони України "Про порядок виїзду з 

України і в'їзду в Україну громадян 

України", "Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний 

статус", Постанова Верховної Ради 

України від 26 червня 1992 р. N 2503-XII 

"Про затвердження положень про паспорт 

громадянина України та про паспорт 

громадянина України для виїзду за 

кордон" 

2. Оформлення та видача паспорта 

громадянина України в разі 

обміну замість пошкодженого, 

втраченого або викраденого 

- " - 

3. Вклеювання до паспорта 

громадянина України фотокартки 

Постанова Верховної Ради України від 26 

червня 1992 р. N 2503-XII "Про 

затвердження положень про паспорт 
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при досягненні громадянином 25- 

і 45-річного віку 

громадянина України та про паспорт 

громадянина України для виїзду за 

кордон" 

4. Видача дозволу на участь у 

дорожньому русі транспортних 

засобів, вагові або габаритні 

параметри яких перевищують 

нормативні 

Закон України "Про дорожній рух"  

5. Погодження маршрутів руху 

транспортних засобів під час 

дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів 

Закони України "Про перевезення 

небезпечних вантажів", "Про дорожній 

рух" 

6. Державна реєстрація 

(перереєстрація, зняття з обліку) 

транспортних засобів: 

Закони України "Про автомобільний 

транспорт", "Про дорожній рух" 

державна реєстрація 

(перереєстрація, зняття з обліку) 

транспортних засобів, що 

належать закладам охорони 

здоров'я; 

перереєстрація транспортних 

засобів у зв'язку із втратою 

свідоцтва про реєстрацію 

транспортного засобу (технічного 

паспорта) 

7. Видача (обмін) посвідчень водія 

(тільки видача посвідчення водія 

замість втраченого або 

викраденого) 

Закони України "Про автомобільний 

транспорт", "Про дорожній рух" 

8. Державна реєстрація актів 

цивільного стану: 

Закон України "Про державну реєстрацію 

актів цивільного стану"  

державна реєстрація народження 

фізичної особи та її походження; 

державна реєстрація смерті 

9. Надання субсидії для 

відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, 

Закон України "Про житлово-комунальні 

послуги"  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T250300.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T250300.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T250300.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335300.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001644.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001644.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335300.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335300.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012344.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012344.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335300.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012344.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012344.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335300.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102398.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102398.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172189.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172189.html


25 
 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива 

10. Надання пільги на придбання 

твердого та рідкого пічного 

палива і скрапленого газу 

Бюджетний кодекс України  

11. Надання тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, 

не мають можливості утримувати 

дитину або місце проживання їх 

невідоме 

Сімейний кодекс України  

12. Призначення одноразової 

винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання 

України "Мати-героїня" 

Указ Президента України від 25 грудня 

2007 р. N 1254 "Про одноразову 

винагороду жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України "Мати-героїня" 

13. Надання державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим 

сім'ям 

Закон України "Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім'ям"  

14. Надання державної допомоги: Закон України "Про державну допомогу 

сім'ям з дітьми" у зв'язку з вагітністю та пологами 

особам, які не застраховані в 

системі загальнообов'язкового 

державного соціального 

страхування; 

при народженні дитини; 

при усиновленні дитини; 

на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування; 

на дітей одиноким матерям 

15. Реєстрація місця проживання Закон України "Про свободу пересування 

та вільний вибір місця проживання в 

Україні" 

16. Зняття з реєстрації місця 

проживання 

- " - 

17. Видача довідки про реєстрацію 

місця проживання 

- " - 

18. Видача дозволу на порушення 

об'єктів благоустрою 

Закон України "Про благоустрій населених 

пунктів"  
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19. Надання комплексної послуги 

"єМалятко" 

постанова Кабінету Міністрів України від 

10 липня 2019 р. N 691 "Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

створення сприятливих умов для реалізації 

прав дитини" 

Примітк

а. 

У разі коли окремі адміністративні послуги, зазначені в цьому переліку, не 

надавалися через центр надання адміністративних послуг на момент 

установлення карантину, орган, що утворив такий центр, та відповідний 

суб'єкт надання адміністративних послуг можуть на основі узгодженого 

рішення забезпечити надання цих послуг через зазначений центр, якщо інше 

не передбачено законодавством.". 
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