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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 14 квітня 2021 р.  
№ 311-р 
Київ 
 
Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2021 рік 

 
1. Затвердити план заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
на 2021 рік, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається. 

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям 
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, за рахунок та в межах 
видатків, передбачених на відповідні цілі у державному і місцевому бюджетах на 2021 рік, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

 
Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2021 р. № 311-р 
ПЛАН ЗАХОДІВ,  

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2021 рік 

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1. Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії 
з приводу необхідності дотримання обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою профілактики захворювання на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 
та уникнення можливих негативних наслідків захворювання на неї 

МКІП 
МОЗ 
місцеві органи виконавчої влади 

постійно протягом дії 
карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України  

2. Здійснення в межах компетенції ефективного контролю за виконан-
ням обмежувальних протиепідемічних заходів із запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, та посилення публічної безпеки і порядку на території 
держави та під час здійснення пасажирських перевезень 

МВС 
Національна поліція 
Держпродспоживслужба 
Укртрансбезпека  
місцеві органи виконавчої влади 

—“— 

3. Удосконалення роботи електронного сервісу “Вдома” Єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг 

Мінцифри 
МОЗ 
державна установа  “Центр громадського 
здоров’я МОЗ України” (за згодою) 
МВС 
Національна поліція 
Адміністрація Держприкордонслужби 

—“— 

4. Налагодження обміну даними щодо осіб, які порушують умови 
самоізоляції з використанням мобільного додатка системи “Вдома” 

Мінцифри 
МОЗ 
Національна поліція 

травень 
2021 року 

5. Удосконалення інформаційного обміну (автоматичний обмін за 
допомогою прикладного програмного інтерфейсу (API) щодо осіб з 
підтвердженим діагнозом гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, осіб, які мали контакт з 
пацієнтом з підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та підлягають 
самоізоляції 

МОЗ  
державна установа  “Центр громадського 
здоров’я 
МОЗ України” (за згодою) 
Мінцифри 
 

червень 
2021 року 
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Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

6. Удосконалення інформаційного обміну щодо осіб, які перетинають 
державний кордон та підлягають самоізоляції 

Адміністрація Держприкордонслужби 
МВС 
Мінцифри 

—“— 

7.  Забезпечення контролю за дотриманням умов самоізоляції особами з 
підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та контактними особами, які 
перебувають на самоізоляції відповідно до Закону України від 6 листо-
пада 2020 р. № 1000-IX “Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)” 

Національна поліція 
МОЗ 
місцеві органи виконавчої влади 

постійно протягом дії 
карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України 

8. Забезпечення призначення державної соціальної допомоги малозабез-
печеним сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, житлових субсидій 
мешканцям домогосподарств, особи із складу яких отримують допомогу 
по частковому безробіттю на період дії карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 471 Закону України 
“Про зайнятість населення”  

Мінсоцполітики 
Мінекономіки 
Мінфін 

постійно протягом дії 
карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України 

9.  Вжиття заходів до забезпечення централізованою подачею кисню не 
менше ніж 80 відсотків ліжко-місць у закладах охорони здоров’я, визна-
чених для госпіталізації пацієнтів, хворих на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 

місцеві органи виконавчої влади —“— 

10. Забезпечення добровільного страхування медичних працівників 
закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів, 
хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона-
вірусом SARS-CoV-2, на випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2  

місцеві органи виконавчої влади —“— 

11. Забезпечення постійного оновлення галузевих стандартів діагностики, 
лікування та профілактики, протоколів надання медичної допомоги для 
лікування коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, клінічних настанов ведення пацієнтів з COVID-19 

МОЗ —“— 

12. Забезпечення організації проведення добровільної вакцинації 
населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 

МОЗ 
місцеві органи виконавчої влади 

протягом 2021 року 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 квітня 2021 р. № 311-р 

ПЕРЕЛІК  
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2020 р. № 93 “Про заходи щодо 
запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. 

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 березня 2020 р. № 292 “Про внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2020 р. № 93”. 


