КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 02 грудня 2020 р.
№ 1191
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 р. № 641
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник
України, 2020 р., № 63, ст. 2029, № 79, ст. 2560, № 93, ст. 3006) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України
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Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2020 р. № 1191
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 р. № 641
1. Пункт 10 доповнити підпунктом 21 такого змісту:
“21) надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань,
передбачених частиною третьою статті 59, частиною першою статті 67, статтею 111 та частиною першою
статті 130 Кримінально-виконавчого кодексу України, відвідування установ виконання покарань та
слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби об’єднаннями громадян, представниками
релігійних та благодійних організацій, надання побачень засудженим та особам, узятим під варту, які
тримаються в таких установах, крім: відвідування зазначених установ працівниками правоохоронних
органів, судів, представниками посольств і консульств відповідних держав, співробітниками
Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, а також особами,
зазначеними у частині першій статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України та частині п’ятій
статті 12 Закону України “Про попереднє ув’язнення”; побачень із захисниками та адвокатами або
іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто
чи за дорученням юридичної особи; короткострокових побачень з родичами або іншими особами, які
відбуваються виключно в закритих умовах (через суцільне розмежувальне скло та переговорний
пристрій) та з дотриманням протиепідемічних правил; тривалих побачень засуджених (за умови
наявності в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої
служби вільних приміщень для ізоляції засуджених) з близькими родичами за відсутності у них на
момент побачення ознак інфікування COVID-19 та наявності у осіб, які прибули на побачення,
лабораторно підтвердженого негативного результату тестування їх на CОVID-19 методом полімеразної
ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 48 годин до дня надання тривалого побачення, та
оригіналу документа, що підтверджує оплату послуги виїзду працівника медичної лабораторії до
засудженого з метою забору біоматеріалів для проведення тестування на COVID-19 зазначеним
методом. Після тривалого побачення засуджені протягом 14 діб перебувають в приміщеннях для
ізоляції, де їм на 12-й день ізоляції (або за наявності ознак інфікування COVID-19) обов’язково
проводиться тест на COVID-19 у присутності медичного працівника медичної частини філії державної
установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України”.
Відвідування та побачення відбуваються виключно за умови використання такими особами засобів
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі
виготовлених самостійно, та відсутності у них на момент побачення ознак інфікування COVID-19.”.
2. Пункт 37 доповнити підпунктом 11 такого змісту:
“11) відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону
України від 13 квітня 2020 р. № 555-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про захист населення
від інфекційних хвороб” щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” обробка
(у тому числі обмін інформацією) персональних даних осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 та медичних працівників Національній службі
здоров’я, державній установі “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” —
щодо прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, місця проживання, роботи (навчання),
інформації про засоби зв’язку (номер телефону), діагнозу, місця госпіталізації, відомостей про стан
здоров’я та інших персональних даних в порядку інформаційної взаємодії між зазначеними суб’єктами,
визначеному в договорі про інформаційну взаємодію, без застосування положень постанови Кабінету
Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії державних
електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455) з метою
протидії поширенню COVID-19;”.
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