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Існування такого прогресивного інституту як судова медіація дає 

змогу учасникам процесу забезпечити їхнє право на ефективний 

судовий захист своїх порушених інтересів, зокрема внаслідок 

примирення сторін та заохочення до взаємоповаги. 
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НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ 

ХВОРОБ 

 

Стаття 3 Конституції України зазначає, що людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. 

Таким чином, одним з пріоритетних напрямів державної політики 

є сфера охорони здоров’я. та, безпосередньо, профілактика інфекційних 

захворювань, оскільки вони мають масовий характер та призводять до 

небезпечно великої кількості летальних наслідків. 

Одним з таких інфекційних захворювань та «чумою» 

ХХІ сторіччя став «Коронавірус», або інша його назва вірус 2019-nCoV. 

Постає питання: «Чому це захворювання, яке за офіційними даними 

Міністерства охорони здоров’я є «велика родина респіраторних вірусів, 

що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого 

гострого респіраторного синдрому» (1) стає глобальною проблемою 

суспільства? 

Так, Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що станом 

на 18 березня 2020 року по всьому світі встановлено та підтверджено 
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209839 випадків захворення на Covid-2019, з них 8778 летальних 

випадків, таким чином зазначене інфекційне захворення зафіксовано в 

168 країнах особливе місце серед яких займає Китай (81174 хворих), 

Італія (35713 хворих), Іран (17361 хворих), Іспанія (13716 хворих), 

Франція (9043 хворих), Республіка Корея (8413), Німеччина (8198 

хворих), США (7087 хворих), тощо (2). В Україні 26 лабораторно 

підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні (3), проте слід 

наголосити на тому, що у зв’язку з інфекційним характером даної 

хвороби, кількість захворювань, у разі не додержання профілактичних 

засобів лише зростає. 

Таким чином, з метою реалізації конституційних норм щодо 

забезпечення здоров’я населення держава встановлює відповідні норми.  

Зокрема, за роки незалежності в Україні активно формується 

правове поле державної політики у сфері профілактики інфекційних 

хвороб, в тому числі грипу та ГРВІ. Зокрема, прийнято Закони України 

від 06.04.2000 № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», Накази МОЗ України від 17.05.2019 № 1126«Про затвердження 

Порядку організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та 

гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в 

між епідемічний період і реагування під час епідемічного сезону 

захворюваності на грип та ГРВІ», від 16.09.2011 № 595 «Про порядок 

проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й 

обігу медичних імунобіологічних препаратів» тощо. 

Проте, незважаючи на означені нормативно-правові акти, реалії 

сьогодення вимагають прийняття більш жорсткіших заходів 

попередження та припинення COVID-19, а також запобігання 

недоброчесної діяльності з боку громадян, які намагаються збагатитись 

на цій хворобі. 

Так, в наслідок цього, реакцією держави на означену пандемію 

стає прийняття Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (4). 

Зазначеним актом внесено ряд змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, на наш погляд основними з яких є: 

По-перше, доповнення Кодексу України про адміністративні 

правопорушення статтею 44-3 «Порушення правил щодо карантину 

людей», та визначення органів (підрозділів) Національної поліції 

суб’єктом, що мають право на складання протоколу про дане 

правопорушення. 

По-друге, доповнення ст. 164 нормою щодо відповідальності за 

«не оприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації 

про закупівлі, що здійснюються відповідно до положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих 

на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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(COVID-19)»; ненадання інформації, документів та матеріалів у 

випадках, передбачених законом». 

Таким чином, можна зробити висновок, що нині в Україні 

простежується значне поширення коронавірусної хвороби та інших 

інфекційних хвороб, що спричинено економічними, правовими, 

психологічними та організаційними чинниками. У рамках здійснення 

адміністративної характеристики правопорушень, пов’язаних із 

поширенням COVID-19 чи інших інфекційних хвороб новели 

адміністративного законодавства охопили два основних напрями, а 

саме: по-перше, запобігання поширенню зазначеної хвороби, а, по-

друге, недопущення паніки в суспільстві та протиправної спекуляції на 

даному захворюванню з боку інших осіб. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ДОСТУПУ ДО ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ ПРО 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Конституція України визначає, що усі люди є вільні і рівні у своїй 

гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 

непорушними (ст. 21 Конституція України 1996 року). Але незважаючи 

на дану норму закону України, що має найвищу юридичну силу, права 

громадян України порушуються на території Донецькій та Луганських 
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