
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації  

________2020 року № ___ 

(у редакції розпорядження 

керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації 

_________________ № ________) 

 

О С О Б Л И В И Й   П О Р Я Д О К 

проведення профілактичних і протиепідемічних,  

у тому числі дезінфекційних та інших заходів, 

пов’язаних із самоізоляцією осіб на території міста/села/селища __________ 

 

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року № 211 цим Порядком визначаються порядок та підстави для 

проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних 

та інших заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб, які можуть сприяти 

поширенню інфекційних хвороб або входять до групи ризику щодо 

ускладненого перебігу або настання летальних випадків гострої респіраторної 

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

19) на території міста/села/селища __________. 

2. Самоізоляція здійснюється з метою запобігання поширенню на 

території України COVID-19 та зменшення кількості хворих з тяжким 

перебігом COVID-19. 

3. Особами, які потребують самоізоляції, є: 

3.1. особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком 

COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків 

використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій 

щодо їх застосування; 

3.2. особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які 

хворіють на COVID-19 в легкій формі та не потребують госпіталізації; 

3.3. особи, які дали згоду на самоізоляцію з використанням 

електронного сервісу «Дій вдома» Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг  (далі – система) до перетину державного кордону або 

контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї; 

3.4. особи, які досягли 60-річного віку, крім державних службовців 

і працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, 

народних депутатів України та депутатів місцевих рад, суддів, 

військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних 

органів, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням 

поширення COVID-19, забезпечують діяльність підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, які: 



3.4.1. провадять діяльність та надають послуги в галузях 

енергетики, хімічної промисловості, транспорту, у сферах інформаційно-

комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та 

фінансовому секторах, оборонній промисловості; 

3.4.2. надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, 

зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, 

постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, 

сільського господарства, охорони здоров’я; 

3.4.3. є комунальними, аварійними та рятувальними службами, 

службами екстреної допомоги населенню; 

3.4.4. включені до переліку об’єктів державної власності, що 

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; 

3.4.5. є об’єктами потенційно небезпечних технологій і 

виробництв. 

4. З метою протидії поширенню COVID-19 використовується система. 

5. До системи вноситься інформація про осіб, які потребують 

самоізоляції: 

5.1. лікуючим лікарем – стосовно осіб, щодо яких є підозра на 

інфікування або осіб, які хворіють на COVID-19 та не потребують 

госпіталізації; 

5.2. працівниками закладів системи екстреної медичної допомоги – 

щодо передачі інформації про звернення осіб з підозрою на інфікування 

COVID-19; 

5.3. працівниками державної установи «_________ міський 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» – стосовно осіб, 

які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 та несуть 

ризик поширення хвороби. 

6. За погодженням з лікуючим лікарем або з працівником державної 

установи «_________ міський лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я України» особа, що потребує самоізоляції, вносить інформацію, 

передбачену підпунктами 1-8 пункту 11 цього Порядку, самостійно за 

допомогою мобільного додатка системи (далі – мобільний додаток). 

7. Лікуючий лікар визначає на підставі галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров’я строк самоізоляції хворого на COVID-19 або особи з 

підозрою на інфікування COVID-19. 

8. Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які: 

8.1. мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які під час 

виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального 

захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування, з моменту контакту з 

хворим; 

8.2. здійснили перетин державного кордону або перетин 

контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї та 

дали згоду на самоізоляцію з використанням системи через мобільний додаток, 

з моменту перетину державного кордону або контрольних пунктів в’їзду. 

9. Зобов’язання щодо самоізоляції припиняється автоматично після 

закінчення строку самоізоляції. 



10. Установлений строк самоізоляції може бути змінено відповідно до 

галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я особами, визначеними 

підпунктами 5.2 та 5.3 пункту 5 цього Порядку. 

11. У разі призначення зобов’язання щодо самоізоляції до системи 

вноситься інформація про: 

1) прізвище, ім’я, по батькові особи; 

2) стать; 

3) дату народження; 

4) визначене особою місце самоізоляції (у разі ненадання особою 

відомостей про місце самоізоляції місцем самоізоляції вважається 

зареєстроване місце проживання особи); 

5) зареєстроване місце проживання особи; 

6) засоби зв’язку (номер телефону); 

7) місце роботи, навчання, дитячий заклад та їх адреси; 

8) можливість забезпечувати піклування за особою; 

9) стан здоров’я (зокрема про перебіг симптомів COVID-19, 

результати досліджень за методом полімеразної ланцюгової реакції, чи 

госпіталізовано пацієнта); 

10) контактних осіб (за наявності); 

11) строк самоізоляції. 

12. Лікуючий лікар вносить до системи інформацію про хворих, які 

перебувають на самоізоляції з легким перебігом COVID-19, а також формує 

первинний перелік контактних осіб із слів хворих. 

13. Працівники державної установи «_________ міський лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я України» в процесі проведення 

епідеміологічного розслідування верифікують первинний перелік контактних 

осіб та доповнюють інформацію про осіб, які потребують самоізоляції, з 

урахуванням розвитку COVID-19, встановлюють зобов’язання щодо 

самоізоляції таких осіб. 

14. 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. 

15. Поточний контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції 

здійснюється за вибором особи в один із таких способів: 

15.1. працівниками Національної поліції України, Національної 

гвардії України відповідно до внутрішнього порядку заходів з контролю за 

самоізоляцією, державної установи «____________ міський лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України», уповноваженими посадовими 

особами відповідно до рішення _________ міської/сільської/селищної ради від 

_________ 2020 року № ______ «Про уповноваження посадових осіб на 

здійснення контролю за дотриманням режиму самоізоляції, у тому числі з 

використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг»; 

15.2. дистанційно уповноваженими особами за допомогою системи 

через мобільний додаток. 



16. Особа вважається такою, що обрала здійснення контролю 

дистанційно уповноваженими особами за допомогою системи через мобільний 

додаток, з моменту авторизації в ньому. До моменту авторизації поточний 

контроль здійснюється працівниками Національної поліції, Національної 

гвардії України, державної установи «__________ міський лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України», уповноваженими посадовими 

особами відповідно до рішення _________ міської/сільської/селищної ради від 

_________ 2020 року № ______«Про уповноваження посадових осіб на 

здійснення контролю за дотриманням режиму самоізоляції, у тому числі з 

використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг». 

17. Поточний контроль за додержанням умов самоізоляції з 

використанням мобільного додатка здійснюється за допомогою сукупності 

інформації, зокрема перевірки відповідності фотографії обличчя особи 

еталонній фотографії, зробленій під час встановлення мобільного додатка, та 

геолокації мобільного телефона в момент фотографування. 

18. Після встановлення мобільного додатка у випадкові проміжки часу 

протягом дня особа отримує повідомлення (push-повідомлення). У разі 

отримання повідомлення особа повинна протягом 15 хвилин за допомогою 

мобільного додатка зробити фото свого обличчя. 

19. У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності 

зв’язку з мобільним додатком, видалення, встановлення обмежень щодо 

передачі інформації за допомогою мобільного додатка, до органів Національної 

поліції надсилається повідомлення про випадок порушення умов самоізоляції. 

Надсилання повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами 

Національної поліції, Національної гвардії України контролю за додержанням 

зобов’язання самоізоляції. 

20. Надсилання повідомлення до органів Національної поліції не може 

бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної 

відповідальності за порушення правил карантину. 

21. Поточний контроль за додержанням правил самоізоляції 

працівники Національної поліції, Національної гвардії України, державної 

установи «___________ міський лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я України», уповноважені посадові особи відповідно до рішення 

_________ міської/сільської/селищної ради від ________ 2020 року № ____ 

«Про уповноваження посадових осіб на здійснення контролю за дотриманням 

режиму самоізоляції, у тому числі з використанням мобільного додатка 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг» здійснюють: 

21.1. шляхом проведення перевірки фактичної наявності 

відповідних категорій громадян за зазначеними ними адресами самоізоляції; 

21.2. шляхом телефонного контакту за номером стаціонарного 

телефону; 

21.3. шляхом мобільного чат-бота, встановленого за згодою 

особи, вказаної у пункті 3 цього Порядку на мобільний пристрій, на який у 

випадкові проміжки часу протягом дня особа отримує повідомлення (push-



повідомлення), а особа – у разі отримання повідомлення повинна протягом 10 

хвилин за допомогою мобільного пристрою надати свою геолокацію. 

22. Поточний контроль за додержанням правил самоізоляції 

здійснюється уповноваженими посадовими особами відповідно до рішення 

_________ міської/сільської/селищної ради від _______ 2020 року № _____ 

«Про уповноваження посадових осіб на здійснення контролю за дотриманням 

режиму самоізоляції, у тому числі з використанням мобільного додатка 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг» у разі, якщо геолокація, 

надана особою відповідно до підпункту 21.3 пункту 21 цього Порядку 

відрізняється від його місця проживання більше ніж на 100 метрів, або особа не 

реагує на push-повідомлення відповідно до підпункту 21.1 пункту 21 цього 

Порядку. 

23. З метою контролю за дотриманням правил самоізоляції на вулицях, 

в парках, інших громадських місцях працівники Національної поліції, 

представники Національної гвардії України, державної установи «________ 

міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», 

уповноважені посадові особи відповідно до рішення _________ 

міської/сільської/селищної ради від _________ 2020 року № _____ «Про 

уповноваження посадових осіб на здійснення контролю за дотриманням 

режиму самоізоляції, у тому числі з використанням мобільного додатка 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг» здійснюють вибіркову 

перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи 

її спеціальний статус. 

24. На електронний запит уповноважених осіб за допомогою системи 

надається інформація про те, чи потребує особа самоізоляції (у тому числі про 

поширення на особу винятків, передбачених пунктом 27 цього Порядку). 

25. Особи, які не мають можливості забезпечення піклування про них у 

період самоізоляції іншими особами, повідомляють про неможливість одержати 

піклування органам соціального захисту населення або вносять самостійно 

інформацію за допомогою мобільного додатка. 

26. Органи соціального захисту населення забезпечують соціальний 

супровід осіб, хворих на COVID-19.  

За наявності можливості соціальний супровід забезпечується іншим 

особам, які потребують самоізоляції. Органи соціального захисту вносять до 

системи інформацію про неможливість здійснення соціального супроводу осіб, 

які не є хворими на COVID-19. 

27. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають 

лабораторно підтверджений діагноз COVID-19) та щодо яких органи 

соціального захисту внесли до системи відомості про неможливість їх 

соціального супроводу або щодо яких здійснюється поточний контроль за 

допомогою мобільного додатка, дозволяється: 

27.1. двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не 

більше ніж однієї години на добу за умови використання засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або медичних масок без клапану 

видиху; 



27.2. відвідування місць торгівлі продуктами харчування, 

засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на 

відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, щодня протягом двох 

годин на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або медичних масок без клапану видиху. 

28. Особа, яка перебуває на самоізоляції, має право звертатися за 

отриманням медичної допомоги. У невідкладних випадках особа, яка перебуває 

на самоізоляції, звертається за екстреною медичною допомогою. 

29. Моніторинговий центр груп ризику гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, який є робочою групою 

Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, яка 

відноситься до категорії «Медико-біологічні НС» код 20713 «Надзвичайна 

ситуація, пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб» 

(гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2) бере участь у здійсненні контролю за додержанням правил самоізоляції 

особами, вказаними у пункті 3 цього Порядку, у порядку, передбаченому його 

Положенням. 

30. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про 

адміністративні правопорушення, передбачені статтею 44-3 КУпАП у 

відповідності до рішення _________ міської/сільської/селищної ради від 

________ 2020 року № _____, здійснюють заходи, передбачені статтею 44-3 

КУпАП у разі виявлення осіб, які порушили правила щодо карантину людей, 

санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні правила і норми, передбачені 

Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими 

актами законодавства, а також рішення органів місцевого самоврядування з 

питань боротьби з інфекційними хворобами (у т.ч. правила самоізоляції). 

 
Примітка. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», організація та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів 

покладаються, у тому числі, і на підприємства, установи та організації незалежно від форм 

власності, а також на громадян. 
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 

адміністративну відповідальність за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (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). 

Порушення правил та норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим 

інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і 

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

захворювань, тягне за собою відповідальність відповідно до статті 325 Кримінального 

кодексу України, (штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом 

на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років). 

 

Начальник Штабу з ліквідації  

надзвичайної ситуації ______________________ 


