
Національні нормативні акти України щодо ситуації навколо COVID – 

19 у період з 18.03.2020 по 25.03.2020 

18 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України №318-р "Про 
виділення коштів з резервного фонду державного бюджету"  

18 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України №319-р "Про 
внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 
березня 2020 р. № 291" (“Про тимчасове припинення роботи контрольних 
пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки 
Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVІD-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2”) 

20 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України №№ 225 "Деякі 
питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної 
хвороби (COVID-19) на території України" 

20 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України №224 "Про 
затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або 
медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які 
звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на 
митну територію України звільняються від оподаткування податком на 
додану вартість" 

20 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України № 323-р "Про 
встановлення режиму надзвичайної ситуації в Івано-Франківській 
області" 

20 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України № 226 "Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

20 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України  № 322-р "Про 
встановлення режиму надзвичайної ситуації в Дніпропетровській 
області" 

20 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України № 324-р "Про 
встановлення режиму надзвичайної ситуації у м. Києві" 
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20 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України № 325-р "Про 
виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для 
відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням невідкладної евакуації 
громадян України та членів їх сімей із зони спалаху гострої 
респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, в Італійській Республіці" 

20 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України № 326-р "Про 
виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" 

20 березня – Затверджений перелік адміністративних послуг, які 
надаються через ЦНАП під час карантину (ПОСТАНОВА НЕ 
ОПУБЛІКОВАНА) 

20 березня - Наказ МОЗ України № 698 "Про затвердження Тимчасових 
заходів у закладах охорони здоров’я з метою забезпечення їх готовності 
для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19" 

21 березня – Протокольне рішення № 16 Постійної комісії ТЕБ та НС «Про 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та введення додаткових 
обмежувальних заходів на території міста Києва» 

23 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України №229 "Про 
внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 
24 грудня 2019 р. № 1109" (“Про затвердження переліків товарів, експорт 
та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік”) 

23 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України №228 "Питання 
перевезень авіаційним транспортом" 

23 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р "Про 
встановлення режиму надзвичайної ситуації в Донецькій, 
Тернопільській та Черкаській областях" 

23 березня – Указ Президента України №103/2020 "Про внесення змін до 
Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13" («Про звільнення 
в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових 
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу 
у 2020 році») 
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25 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України №239 "Про 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" 

(продовження карантину на території України до 24 квітня)  

25 березня - Розпорядження Кабінету Міністрів України № 338-р "Про 
переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 
надзвичайної ситуації" 

 Читайте також: 

- Звернення Комітету з питань правової політики до громадян України 
щодо функціонування органів правосуддя на період карантину 

 

- Міжнародна Торгова Палата представила стратегію боротьби з COVID-

19 

 

- Міністерство та комітет цифрової трансформації України закликає 
підприємців звертатись у чат підтримки під час карантину 

 

- Міністерство енергетики та захисту довкілля України посилило заходи 
щодо забезпечення енергобезпеки і захисту довкілля під час дії режиму 
надзвичайної ситуації 
 

- Міністерство та комітет цифрової трансформації України запускає 
цифрові інструменти для боротьби з коронавірусом 
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