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Місцеві державні адміністрації
(за списком)
Міністерство розвитку громад та територій України звертає вашу увагу, що
Верховною Радою України 17 листопада 2020 року прийнято постанову № 1004
«Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних
заходів з метою належної підготовки до такого посилення» (далі – Постанова).
Згідно із абзацами десятим-тринадцятим пункту 1 Постанови Кабінету
Міністрів України доручено у разі виникнення необхідності запровадження на
всій території України чи на території окремого регіону (адміністративнотериторіальної одиниці) заходів для запобігання поширенню COVID-19,
визначених у абзацах другому – дев’ятому пункту 1 Постанови:
запроваджувати на відповідній території більше одного із зазначених
заходів виключно за умови оприлюднення відповідного рішення про це не
пізніше ніж за 7 календарних днів до початку їх дії;
не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше
зазначених заходів проінформувати про програми (заходи), що будуть
запроваджені (вжиті) для підтримки вразливих груп населення, працівників та
суб’єктів господарювання, зокрема щодо організації перевезень працівників до
місця роботи та у зворотному напрямку;
не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше
зазначених заходів внести до Верховної Ради України проект Закону України
щодо надання державної підтримки та пільг населенню та суб’єктам
господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв’язку з посиленням
протиепідемічних заходів.
Відповідно до абзацу сьомого статті 4 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб» (далі – Закон) Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади у сфері захисту населення
від інфекційних хвороб інформують населення через засоби масової інформації
про епідемічну ситуацію в регіоні та здійснювані протиепідемічні заходи.
Враховуючи зазначене, на МІНРЕГІОН
виконання норм Закону та Постанови, пункту 7
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доручення Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. від 30 листопада 2020 року
№ 47903/1/1-20 у разі прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних
рішень просимо забезпечити їх оприлюднення згідно з Постановою, про що
інформувати Міністерство розвитку громад та територій України щоп’ятниці до
14 год. 00 хв.

Заступник міністра
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