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Особливості адміністративного 
судочинства в умовах карантину, 

встановленого для запобігання 
поширенню в Україні COVID-19 

 

Палгдкія, пнозфзлдла COVID-
19, вед прайа мглзк іж лаипдоимжлі-
хзт взкйзків ХХІ прмоіффя гйя пві-
рмвмгм пніврмваозпрва ра мглмфаплм 
нмруелзк фзллзкмк гйя пзпрдклзт 
жкіл в упіт псдоат езррєгіяйщлмпрі 
пупнійщпрв і гдоеав. Дйя пуфаплзт 
гдкмкоаріи налгдкія взявзйапщ пвмє-
оіглзк каокдомк дсдкрзвлмпрі нуб-
йіфлмгм уноавйілля, кіозймк якмгм 
взпрунає прозкувалля хвзгкмпрі 
нмхзодлля жатвмоывалля ра кійщкмп-
рі едорв. Гймбайщлзи пвірмвзи вз-
кйзк ніг лажвмы COVID-19, жапмбмк 
бмомрщбз ж якзк прайм жабджндфдлля 
гдоеавмы і пупнійщпрвмк одезку 
іжмйяуії ра пмуіайщлмгм гзпралуіы-
валля, жкупзв гдоеавлі ілпрзрууії 
лагмндоарзвлм аганруварзпщ гм іплу-
валля ра дсдкрзвлмгм сулкуімлувал-
ля в укмват каоалрзлу. 

Рдакуієы укоаїлпщкмї вйагз ла 
налгдкіы прайм утвайдлля Кабілдрмк 
Міліпроів Укоаїлз нмпралмвз віг 11 

бдоджля 2020 омку №211 «Пом жанм-
бігалля нмхзодллы ла рдозрмоії 
Укоаїлз гмпромї одпніоармолмї твмом-
бз COVID-19, пнозфзлдлмї кмомлаві-
оупмк SARS-CoV-2» [1], якмы ла 
впіи рдозрмоії Укоаїлз ж 12 бдоджля 
2020 о. гм 24 квірля 2020 о. буйм 
впралмвйдлм каоалрзл. Такзк нмвлм-
ваедлляк Кабілдр Міліпроів Укоаїлз 
пкмозправпя, кдоуыфзпщ нмймедлля-
кз пр. 29 Закмлу Укоаїлз «Пом жа-
тзпр лапдйдлля віг ілсдкуіилзт твм-
омб» [2]. Навдгдла нмпралмва кіпрзрщ 
ояг жабмомл і одкмкдлгауіи цмгм 
гіяйщлмпрі удлроайщлзт і кіпудвзт 
могалів взкмлавфмї вйагз, могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, нігноз-
єкпрв, упралмв, могаліжауіи, а ракме 
ілхзт гдоеавлзт могалів в укмват 
каоалрзлу.  

У рми ед фап, пзпрдклзи алайіж 
Закмлу Укоаїлз «Пом жатзпр лапд-
йдлля віг ілсдкуіилзт твмомб» жапві-
гфує вігпурліпрщ одгуйяуії нмоягку 
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гіяйщлмпрі могалів жакмлмгавфмї і пу-
гмвмї вйагз в укмват днігдкії ра 
впралмвйдлмгм жагйя номрзгії їи ка-
оалрзлу. Вігнмвіглм гм пр.3 лавдгд-
лмгм жакмлу Кабілдр Міліпроів Укоа-
їлз пноякмвує ра кммогзлує гіяйщ-
ліпрщ йзхд кіліпрдопрв ра ілхзт мо-
галів взкмлавфмї вйагз, рмбрм лд км-
ед вроуфарзпщ, лавірщ лджваеаыфз ла 
гмуійщліпрщ одайіжауії вйаглзт нмв-
лмваедлщ в укмват днігдкії, у гіяйщ-
ліпрщ могалів жакмлмгавфмї і пугмвмї 
вйагз. Цд, ж мглмгм бмку, вігнмвігає 
нозлузну омжнмгійу вйагз, а ж ілхм-
гм – пвігфзрщ ном лаявліпрщ жакмлм-
гавфмї номгайзлз.  

Сакд узк кмела нмяплзрз одкм-
кдлгауіилзи таоакрдо нмймедлщ нмп-
ралмвз КМУ віг 11 бдоджля 2020 
омку №211 цмгм могаліжауії гіяйщлм-
прі в укмват каоалрзлу ілхзт гдоеа-
влзт могалів, ніг якзкз ваорм омжу-
кірз, в рмку фзпйі, агкіліпроарзвлі 
пугз. Дм жатмгів, які одкмкдлгмвалм 
жапрмпмвуварз агкіліпроарзвлзк пу-
гак, ваорм віглдпрз жабджндфдлля ла 
фап гії каоалрзлу нмжкіллмї омбмрз 
ноауівлзків ра/абм жа кмейзвмпрі 
віггайдлмї омбмру в одезкі одайщлмгм 
фапу фдодж Ілрдолдр, гмрозкалля віг-
пралі лд кдлхд ліе 1,5 кдроа кіе 
вігвігувафакз, які мфікуырщ гмжвмйу 
ла втіг гм нозкіцдлщ рмцм. Такме у 
нмпралмві вігпурлі одкмкдлгауії мога-
лак у пзпрдкі ноавмпуггя – Ддоеав-
ліи пугмвіи агкіліпроауії, яка вігнм-
віглм гм Пмймедлля [3] жгіиплыє 
могаліжауіилд ра сілалпмвд жабджнд-
фдлля гіяйщлмпрі могалів пугмвмї вйа-
гз ра Сйуебі пугмвмї мтмомлз, яка 
вігнмвіглм гм Пмймедлля [4] жабдж-
ндфує мтмомлу ра нігрозкалля гом-
кагпщкмгм нмоягку в пугат ж кдрмы 
првмодлля лайделзт укмв сулкуім-
лувалля пугів і гіяйщлмпрі пуггів в 
Укоаїлі.  

Ваорм жажлафзрз, цм жгагалмы 
нмпралмвмы КМУ лд буйм жабмомлдлм 
номвдгдлля жатмгів (ракзкз жатмгакз 
ваорм взжларз пугмві жапігалля), лд-
мбтіглзт гйя жабджндфдлля омбмрз 
агкіліпроарзвлзт пугів жа укмвз жа-
бджндфдлля уфаплзків жапмбакз ілгз-
вігуайщлмгм жатзпру, жмкодка одпні-

оармоакз абм жатзплзкз капкакз, у 
рмку фзпйі взгмрмвйдлзкз пакмпріи-
лм, а ракме гмрозкалля вігнмвіглзт 
паліраолзт ра номрзднігдкіфлзт жа-
тмгів вігнмвіглм гм нн.7 н.2 Пмпралм-
вз.  

За укмв вігпурлмпрі жакмлмгавфмї 
одгйакдлрауії ра одкмкдлгауіилмгм 
таоакрдоу акру Уоягу цмгм впралмв-
йдлля каоалрзлу буйа акрзвіжмвала 
омбмра могалів пуггівпщкмгм пакмвоя-
гувалля, які влапйігмк номвдгдлля 
пугмвм-кмлпрзрууіилмї одсмокз 
2016-2017 оо. лабуйз лмвзт нмвлм-
ваедлщ.  

Наибійщхзи гмпйіглзущкзи ілрд-
одп нодгправйяє алайіж мпмбйзвмпрди 
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва в 
укмват каоалрзлу, цм і взпрунає кд-
рмю галмї омбмрз. Агкіліпроарзвлд 
пугмфзлпрвм сулкуімлайщлм ра пурлі-
плм вігоіжляєрщпя віг ілхзт взгів 
пугмфзлпрва. Ймку нозракалла акрз-
вла номудпуайщла омйщ пугу, яка нм-
яплыєрщпя ноавмжатзплзк нозжла-
фдлляк пзпрдкз агкіліпроарзвлмї 
ыпрзуії. Такмку нозжлафдллы вігнм-
вігає нозлузн мсіуіилмгм ж’япувалля 
впіт мбправзл у пноаві пугмк, якзи 
нмйягає у жгіиплдллі вігнмвіглзт 
жатмгів ж вйаплмї іліуіарзвз, в рмку 
фзпйі, - цмгм взявйдлля ра взродбу-
валля гмкажів. Помудпуайщлі гії цмгм 
ж’япувалля мбправзл пноавз ндвлмы 
кіомы мбукмвйдлі и ілхмы мпмбйзві-
пры агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва – 
у пноават ном взжлалля оіхдлщ, гіи 
фз бджгіяйщлмпрі пуб’єкра вйаглзт 
нмвлмваедлщ мбмв’яжмк гмкажувалля 
ноавмкіолмпрі ракзт оіхдлщ, гіи фз 
бджгіяйщлмпрі нмкйагдлм жакмлмгав-
удк пакд ла пуб’єкрів вйаглзт нмвлм-
ваедлщ, а лд ла нмжзвафів. Такзи 
нозлузн жа пвмїк жкіпрмк пвігфзрщ 
ном мбкдедлля нозлузну кйапзфлмї 
жкагайщлмпрі прмоіл ра кйапзфлмгм 
нігтмгу гм гзпнмжзрзвлмпрі, які ноз-
ракаллі узвійщлмку ра гмпнмгаопщкм-
ку пугмфзлпрву. 

Опмбйзвіпрщ нозлузну мсіуіилм-
гм ж’япувалля впіт мбправзл у пноаві 
пугмк мбукмвйдла сулкуімлайщлзк 
нозжлафдлляк агкіліпроарзвлмгм пу-
гмфзлпрва – жабджндфдлляк кмлпрз-
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рууіилмгм ноава ла пноавдгйзвзи пуг 
в нубйіфлм-ноавмвзт віглмпзлат, вз-
кмлалляк ноавмжатзплмї пноякмвалм-
прі у пноават «гомкагялзл 23номрз  
гдоеавз», жабджндфдлляк ра гмроз-
калляк нозлузну вдотмвдлпрва ноа-
ва. Нд взкйзкає пуклівів рми сакр, 
цм ракд нозжлафдлля лабуває мпмб-
йзвмї жлафуцмпрі в укмват взкухд-
лмгм мбкдедлля ноав і пвмбмг гомка-
гял у жв’яжку іж впралмвйдлляк каоа-
лрзлу в Укоаїлі.  

Зажлафзкм, цм мкодкі апндкрз 
сулкуімлувалля агкіліпроарзвлмгм 
пугмфзлпрва в Укоаїлі є нмпріилзк 
нодгкдрмк гмпйігедлля укоаїлпщкзт 
ноавлзків. У ущмку жв’яжку ваорм 
жгагарз омбмрз В. Б. Авдо’ялмва, 
В. М.  Бдвждлка, Ю. П.  Бзряка, 
Е. Ф.  Ддкпщкмгм, А. Т.  Кмкжыка, 
Р. О.  Куибігз, О. В.  Кужщкдлкм, 
І. Б.  Кмйіухка, Р. С.  Мдйщлзка, 
Ю. С.  Пдгщка, Н. Б.  Пзпаодлкм, 
О. П. Рябфдлкм, М. М. Тзцдлка ра 
ілхзт. Нмві ланояккз гйя лаукмвмгм 
нмхуку цмгм мпмбйзвмпрди вігноав-
йдлля агкіліпроарзвлмгм пугафзл-
прва буйз жукмвйдлі пугмвм-
кмлпрзрууіилмы одсмокмы 2016- 
2017 оо., мглак номбйдкз сулкуімлу-
валля агкіліпроарзвлзт пугів в укм-
ват мпмбйзвзт пмуіайщлм-ноавмвзт 
кмлрдкпрів (в ндоімг днігдкіи фз в 
укмват ноавмвмгм одезку лагжвз-
фаилмгм пралу) цд лд прайз нмхзод-
лзк фз акруайщлзк нодгкдрмк лау-
кмвмї одсйдкпії вірфзжлялзт ноавлз-
ків. 

Вігпурліпрщ жакмлмгавфмї одгуйя-
уії нмоягку гіяйщлмпрі пугмвмї гійкз 
вйагз в укмват каоалрзлу пнозяйа 
акрзвіжауії омбмрз могалів пуггівпщ-
кмгм пакмвоягувалля – жмкодка, Рагз 
пуггів Укоаїлз. Як взцзи нмпріилм 
гіыфзи кіе ж’їжгакз пуггів могал 
пуггівпщкмгм пакмвоягувалля [5], 
Рага пуггів Укоаїлз йзпрмк № 9 оп-
186/20 віг 16.03.2020 о. [6] жвдолу-
йапщ гм Вдотмвлмгм Сугу, Взцмгм 
алрзкмоунуіилмгм пугу, кіпудвзт ра 
андйяуіилзт пугів, а ракме Взцмї 
оагз ноавмпуггя, Ддоеавлмї пугмвмї 
агкіліпроауії ра ілхзт могалів ж нмві-
гмкйдлляк ном впралмвйдлля мпмб-

йзвмгм одезку омбмрз пугів Укоаїлз. 
Цди одезк нм пурі жаномвагзв гдкі-
йщка номудпуайщлзт проардгіи гіяйщ-
лмпрі пугів в укмват каоалрзлу: 
1) кмейзвіпрщ вігкйагдлля пноав у 
жв’яжку ж каоалрзллзкз жатмгакз;  
2) жгіиплдлля пугмвмгм омжгйягу 
пноав бдж уфапрі прмоіл, в нмоягку 
нзпщкмвмгм номвагедлля; 3) омжгйяг 
пноав у одезкі вігдмкмлсдодлуії.  

Дм рмгм е, у жажлафдлмку йзпрі 
буйм лагмймхдлм ла жкдлхдллі кійщ-
кмпрі пугмвзт жапігалщ номрягмк ом-
бмфмгм гля, нознзлдллі жатмгів, лд 
нмв’яжалзт ж номудпуайщлмы гіяйщлі-
пры пугу ра жабджндфдлляк гіяйщлмпрі 
могалів пугмвмї вйагз, нознзлдллі 
номвдгдлля мпмбзпрмгм нозимку гом-
кагял, ндодгбафдлм мбкдедлля цмгм 
гмнупку в пугмві жапігалля мпіб, які 
лд є уфаплзкакз пугмвзт жапігалщ ра 
мпіб, цм каырщ мжлакз одпніоармолзт 
жатвмоывалщ, уфаплзкак пноавз жа-
номнмлмвалм жлаимкзрзпщ ж кардоіа-
йакз пноав у гзпралуіилмку одезкі. 
Рага пуггів одкмкдлгувайа гомкагя-
лак урозкарзпя віг вігвігувалля 
нозкіцдлля пугу, мпмбйзвм жа лаяв-
лмпрі жатвмоывалля (кахдйщ, пйаб-
кіпрщ, жагута), ра лагаварз впі лдмб-
тіглі гмкукдлрз (нмжмвз, жаявз, пкао-
гз, вігжзвз, нмяплдлля, кймнмралля 
рмцм) в дйдкромллмку взгйягі ла 
дйдкромллу агодпу пугу, фдодж мпмбз-
прзи дйдкромллзи кабілдр в пзпрдкі 
«Ейдкромллзи Суг», нмхрмы, сакпмк 
абм гзпралуіилзкз жапмбакз жв’яжку.  

Окодку увагу жвдолікм ла рд, цм 
нігнзпалзи гмймвмы Рагз пуггів 
йзпр-нмвігмкйдлля лд кає вкажівкз 
ла одквіжзрз вігнмвіглмгм оіхдлля 
Рагз пуггів (якд, гм одфі, буйм утва-
йдлм лапрунлмгм гля ніпйя вігнмвіг-
лмгм йзпра [7]), цм правзрщ ніг нз-
ралля мбґоулрмваліпрщ і гмуійщліпрщ 
мбоалмї Гмймвмы Рагз пуггів номуд-
пуайщлмї смокз (йзпр-нмвігмкйдлля) 
гйя впралмвйдлля мпмбйзвмгм одезку 
омбмрз пугів Укоаїлз. 

Як бафзкм, жкіпр оіхдлля Рагз 
пуггів гмвмйі пзпрдклм водгуйщмвує 
номудпуайщлі мпмбйзвмпрі вігноав-
йдлля ноавмпуггя в укмват каоалрз-
лу, номрд, у рми ед фап, лд впралмв-
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йыє єгзлу ноавмву ноакрзку гіяйщ-
лмпрі пугів, лд воатмвує пндуіайіжа-
уіы, ілпралуіиліпрщ пугів ра кардгмоії 
пноав, лд взжлафає пнмпмбз жабджнд-
фдлля нубйіфлмпрі пугмвзт номудпів 
(жваеаыфз ла гйапліпрщ пугмвмгм 
номудпу ра имгм нмвлд сікпувалля 
рдтліфлзкз жапмбакз як мглу ж мплм-
влзт жапаг пугмфзлпрва (н. 6 ф. 1 
пр. 129 Кмлпрзрууії)), цм вігнмвіглм 
гм пр. 6 Кмлвдлуії ном жатзпр ноав 
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг [8] 
кає жатзцарз мпмбу віг раєклмгм, лд 
нігкмлромйщлмгм пупнійщпрву вігноа-
вйдлля ноавмпуггя.  

Офдвзглм, цм жа ракзт укмв ак-
руайіжуырщпя озжзкз лджабджндфдлля 
нозлузну вдотмвдлпрва ноава в 
Укоаїлі пзпрдкмы агкіліпроарзвлмгм 
пугмфзлпрва, жмкодка цмгм ракзт 
имгм дйдкдлрів, як жакмлліпрщ, ыоз-
гзфла взжлафдліпрщ, жабмомла пвавій-
йя ра гмпрун гм ноавмпуггя (гмкйаг-
ліхд гзв. [9]). Наибійщх уоаедлзкз 
праырщ і ракі дйдкдлрз ноава ла пугм-
взи жатзпр, як ноавм ла омжгйяг 
пноавз; нубйіфліпрщ омжгйягу пноавз 
ра номгмймхдлля оіхдлля; омжуклзи 
промк омжгйягу пноавз; омжгйяг пноа-
вз пугмк, впралмвйдлзк жакмлмк (ві-
гнмвіглм гм ф. 1. пр. 6 Кмлвдлуії ном 
жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмйме-
лзт пвмбмг). Поакрзка пугів в укмват 
мпмбйзвмгм одезку омбмрз в ндоімг 
каоалрзлу прає ндвлзк фзлмк жайде-
лмы віг оіхдлщ кдоівлзурва пугу, цм 
у ндопндкрзві жукмвйыє озжзкз нд-
одвзцдлля нмвлмваедлщ пуггякз ра 
лдгмрозкалля нозлузнів агкіліпроа-
рзвлмгм пугмфзлпрва.  

Поавмва лдвзжлафдліпрщ мпмбйз-
вмгм одезку омбмрз пугів пнозяйа 
нмяві оіжлмкалірлзт проардгіи гіяйщ-
лмпрі агкіліпроарзвлзт пугів в укм-
ват каоалрзлу. Зунзлзкмпщ ла алайі-
жі мкодкзт ноакрзфлзт кдипів.  

Вігнмвіглм гм галзт пугмвмї пра-
рзпрзкз1 агкіліпроарзвлзкз пугакз 
жа ндоімг ж 12.03.2020 омку гм 
30.03.2020 омку буйм нмпралмвйдлм 

658 утвай ном жунзлдлля номвагедл-
ля у пноаві, в якзт пугз фдодж впра-
лмвйдлля каоалрзлу жапрмпувайз 
алаймгіы жакмлу . Скмозправхзпщ ла 
нігправі н. 1 ф. 2 пр. 236 КАС Укоаїлз 
[10] ноавмк пугу ла жунзлдлля ном-
вагедлля у пноаві в оажі жатвмоы-
валля уфаплзка пноавз, нігрвдогед-
лмгм кдгзфлмы гмвігкмы, цм ндодх-
кмгеає нозбурры гм пугу, якцм имгм 
мпмбзпра уфапрщ бугд взжлала пугмк 
мбмв’яжкмвмы, гм мгуеалля, гдякі 
агкіліпроарзвлі пугз взжлафзйз в 
якмпрі птмемгм взнагку пзруауіы, 
пнозфзлдлу кмомлавіоупмк COVID-
19, цм пкйайапя ла рдозрмоії Укоаїлз, 
ра жунзлзйз номвагедлля у пноават 
гйя жатзпру езрря ра жгмомв`я уфап-
лзків пноавз гм жавдохдлля мбкдеу-
вайщлзт номрзднігдкіфлзт жатмгів. 
Такі взнагкз кмела жупроірз у ноак-
рзуі гіяйщлмпрі Огдпщкмгм мкоуелмгм 
агкіліпроарзвлмгм пугу (утвайа віг 
18 бдоджля 2020 омку у пноаві 
№ 815/409/18 [11]), Кіомвмгоагпщкм-
гм мкоуелмгм агкіліпроарзвлмгм пугу 
(утвайа віг 26 бдоджля 2020 омку у 
пноаві № 340/164/20 [12]), Чдолігів-
пщкмгм мкоуелмгм агкіліпроарзвлмгм 
пугу (утвайа віг 26 бдоджля 2020 ом-
ку  у пноаві № 620/185/20 [13]). 

В могаліжауіиліи нймцзлі гдякі 
мкоуелі агкіліпроарзвлі пугз лд жа-
номвагзйз пувмоі мбкдедлля ніг фап 
каоалрзлу: Чдолівдущкзи мкоуелзи 
агкіліпроарзвлзи пуг [14],  Занмоіжщ-
кзи мкоуелзи агкіліпроарзвлзи пуг 
[15], Лщвівпщкзи мкоуелзи агкіліпр-
оарзвлзи пуг [16] лд жабмомлзйз 
уфаплзкак пноав абм війщлзк пйута-
фак вігвігуварз пугмві жапігалля, 
жабджндфзвхз нубйіфліпрщ пугмвмгм 
номудпу. Ці пугз йзхд одкмкдлгува-
йз гомкагялак урозкарзпщ віг вігві-
гувалщ пугу, а ракме жвдолуйз увагу 
прмоіл ла кмейзвіпрщ кймнмрарз ном 
омжгйяг пноав бдж їтлщмї уфапрі.  

У рми ед фап, Тодріи андйяуіи-
лзи агкіліпроарзвлзи пуг [17] жа-
номвагзв жабмомлу ла вігвігувалля 

_________________ 
1 Срарзпрзфлі галі псмокмвалі аврмомк ла нігправі нмхуку жа вігнмвіглзкз кардгмоіякз 

у Єгзлмку гдоеавлмку одєпроі пугмвзт оіхдлщ. 
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пугмвзт упралмв, П'ярзи андйяуіи-
лзи агкіліпроарзвлзи пуг [18] жабм-
омлзв втіг у бугівйы пугу ра нд-
одкіцдлля нм рдозрмоії пугу гйя 
вігвігувафів пугу бдж жапмбів 
ілгзвігуайщлмгм жатзпру. Стмеі   
жатмгз жаномвагедлм лакажмк Гмйм-
вз Хаоківпщкмгм мкоуелмгм агкіліп-
роарзвлмгм пугу віг 18.03.2020 о. 
№ 04-05/8 [19], якзи гм рмгм е вз-
жлафзв гмнупк уфаплзків пугмвмгм 
номудпу гм уфапрі у пугмвмку жапі-
галлі йзхд у взкйыфлмку взнагку 
ла нігправі омжнмоягедлля гмймвуы-
фмгм пуггі (н. 4. лакажу). Рмжгйягаы-
фз ракі нозкйагз ваейзвм лагмймпз-
рз, цм Євомндипщкзи пуг ж ноав йы-
гзлз у пвмїи ноакрзуі лдмглмоажмвм 
лагмймхував, цм ноавм ла гмпрун гм 
пугу лд є абпмйырлзк: вмлм кмед 
бурз ніггалд гмнупрзкзк мбкдедл-
ляк, мпкійщкз взкагає жа пвмєы ноз-
омгмы гдоеавлмгм одгуйывалля. 
Ддоеавз-уфаплзуі Кмлвдлуії жатзпр 
ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвм-
бмг кмозпруырщпя у ущмку нзраллі 
ндвлмы пвмбмгмы омжпугу. Оглак 
Суг нмвзлдл нозилярз в мпралліи 
ілпралуії оіхдлля цмгм гмрозкалля 
взкмг Кмлвдлуії; віл нмвзлдл ндод-
кмларзпщ у рмку, цм ноавм гмпруну 
гм пугу лд мбкдеуєрщпя ракзк фз-
лмк фз ракмы кіомы, цм пака пурщ 
ноава бугд жвдгдла лалівдущ. Коік 
рмгм, нмгіблд мбкдедлля лд бугд 
вігнмвігарз пр. 6 Кмлвдлуії, якцм 
вмлм лд ндодпйігує йдгірзклмї кдрз 
ра лд іплує омжуклмї номнмоуіилмпрі 
кіе взкмозпралзкз жапмбакз ра нм-
пралмвйдлмы кдрмы (пноава «нозлу 
Літрдлхрдилу Галп-Агак ІІ номрз 
Нікдффзлз» [20]). 

Капауіилзи агкіліпроарзвлзи пуг 
у пкйагі Вдотмвлмгм Сугу [21] ндод-
моієлрував мкодкі номудпуайщлі мпм-
бйзвмпрі пвмєї гіяйщлмпрі, жмкодка, 
кілікіжував омжгйяг пноав у нмоягку 
уплмгм номвагедлля, жомбзвхз ак-
удлр ла омжгйягі бійщхмпрі пноав у 
нмоягку нзпщкмвмгм номвагедлля. 
Так пакм вфзлзйз і гдякі агкіліпроа-
рзвлі пугз андйяуіилмї ілпралуії – 
жмкодка, Сщмкзи андйяуіилзи агкі-
ліпроарзвлзи пуг. 

Ддякі Гмймвз пугів (нозкіомк, 
гмймва Віллзущкмгм мкоуелмгм агкі-
ліпроарзвлмгм пугу, лакаж віг 
17.03.2020 № 008) пвмїкз лакажакз  
номгубйывайз одкмкдлгауії Рагз 
пуггів Укоаїлз, гдрайіжувавхз одкм-
кдлгауії цмгм номсійакрзкз ілсдк-
уіилзт жатвмоывалщ гйя ноауівлзків 
пугу [22].  

Позвдораырщ увагу і мкодкі вз-
нагкз ймкайщлмї ноавмрвмофмпрі у 
гіяйщлмпрі кдоівлзурва пугів. Позкі-
омк, Гмймва Доугмгм андйяуіилмгм 
агкіліпроарзвлмгм пугу 3 квірля 2020 
омку нозиляв омжнмоягедлля №04-
08/10 «Пом гмгаркмві жатмгз жанмбі-
галля нмхзодллы кмомлавіоуплмї 
ілсдкуії (COVID-19)» [23], якзк 
впралмвзв жгіиплдлля вігноавйдлля 
ноавмпуггя ж уоатувалляк упіт мб-
кдедлщ ра взкмг, взжлафдлзт Кабілд-
рмк Міліпроів Укоаїлз. Цзк омжнм-
оягедлляк гмймва пугу сакрзфлм 
нмправзв нзралля вігноавйдлля ноа-
вмпуггя у жайделіпрщ віг гіяйщлмпрі 
Ддоеавлмї пугмвмї агкіліпроауії, жа-
жлафзвхз, цм гмкукдлр впрунає в 
жакмллу пзйу ж кмкдлру мрозкалля 
вігнмвіглмгм сілалпувалля ра жабдж-
ндфдлля пугу жапмбакз ілгзвігуайщ-
лмгм жатзпру ноауівлзків пугу і палі-
раиждоів гйя мбомбкз оук і нозкі-
цдлщ ра гіє гм кмкдлру нмвлмгм їт 
взкмозпралля абм гм жакілфдлля віг-
нмвіглмгм сілалпувалля.  

Як жапвігфує мнозйыглдла пугмва 
прарзпрзка, ілрдлпзвліпрщ омжгйягу 
пноав агкіліпроарзвлзкз пугакз у 
ндоімг каоалрзлу в гдякзт пугмвзт 
упралмват жкдлхзйапщ каиед угвіфі. 
Накагаыфзпщ жабджндфзрз байалп кіе 
лдмбтігліпры жгіиплдлля пугмфзлпрва 
ра жабджндфдлляк кмлпрзрууіилзт 
ноав гомкагял ла пугмвзи жатзпр, 
езрря ра жгмомв’я, Вмпщкзи агкіліпр-
оарзвлзи андйяуіилзи пуг у ндоімг ж 
12 бдоджля нм 03 квірля жгіиплзв 
андйяуіилзи ндодгйяг 59% нозжлафд-
лзт агкіліпроарзвлзт пноав (омжгйя-
лувхз 465 ж 782 пноав, нозжлафдлзт 
гм омжгйягу) [24]. 

Дмвмйі нмхзодлзк в укмват ка-
оалрзлу гйя агкіліпроарзвлзт пугів 
прайм жвдолдлля гм гомкагял ж одкм-
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кдлгауієы взкмозпралля гзпралуіи-
лзт хйятів жвдолдлля гм пугу ра жа-
прмпувалля дйдкромллмгм смокару 
гмпруну гм пугмфзлпрва. Наибійщх 
пдовіпммоієлрмвалзк пугмк у ущмку 
ланоякі кмела взжларз Сщмкзи анд-
йяуіилзи агкіліпроарзвлзи пуг, якзи 
лд йзхд омжомбзв ілсмгоасіку цмгм 
кмозпрувалля Е-нмпйугакз пугу, айд 
и мглзк іж ндохзт номвів млйаил-
жапігалля іж взкмозпралляк номгоакз 
ZOOM у одезкі кмлсдодлуії [25].  

Окодкмї увагз нмродбує алайіж 
жапрмпувалля пугакз гйя номвдгдлля 
пугмвзт жапігалщ жажлафдлмгм взцд 
одезку вігдмкмлсдодлуії. З кдрмы 
улмокувалля пзруауії, цм взлзкйа, 
ла жапігаллі Взцмї оагз ноавмпуггя 
26 бдоджля 2020 омку буйм утвайдлм 
нубйіфлд жвдолдлля гм Поджзгдлра 
Укоаїлз ра Вдотмвлмї Рагз Укоаї-
лз [26] іж номнмжзуієы влдпрз жкілз 
гм номудпуайщлзт кмгдкпів, які б жа-
бджндфзйз ноавм мпіб ла гмпрун гм 
ноавмпуггя  в укмват каоалрзлу, жа-
номвагедлмгм ж кдрмы жанмбігалля 
нмхзодллы ла рдозрмоії Укоаїлз 26 
кмомлавіоупу COVID-19, у фапрзлі 
номвдгдлля жапігалщ могалів пугмвмї 
вйагз в одезкі одайщлмгм фапу фдодж 
Ілрдолдр ра номгмведлля/жунзлдлля 
промків ла мпкаоедлля пугмвзт оі-
хдлщ.  

02.04.2020 о. лабоав фзллмпрі За-
кмл Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл гм 
гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз, 
пноякмвалзт ла жабджндфдлля гмгар-
кмвзт пмуіайщлзт ра дкмлмкіфлзт 
гаоалріи у жв’яжку ж нмхзодлляк км-
омлавіоуплмї твмомбз (COVID-19)» 
[27], вігнмвіглм гм якмгм уфаплзкакз 
пноавз лагалм кмейзвіпрщ боарз 
уфапрщ у пугмвмку жапігаллі в одезкі 
вігдмкмлсдодлуії нмжа кдеакз ноз-
кіцдлля пугу ж взкмозпралляк вйап-
лзт рдтліфлзт жапмбів.  

Згмгмк лакажмк Ддоеавлмї пугм-
вмї агкіліпроауії Укоаїлз віг 
08.04.2020 № 169 [28] буйм жарвдо-
гедлм Пмоягмк омбмрз ж рдтліфлзкз 
жапмбакз вігдмкмлсдодлужв’яжку ніг 
фап пугмвмгм жапігалля в агкіліпроа-
рзвлмку, узвійщлмку ра гмпнмгаопщ-
кмку номудпат жа уфапрі прмоіл нмжа 

кдеакз нозкіцдлля пугу. Нд взкйз-
кає пуклівів рми сакр, цм жапрмпу-
валля ракмї пуфаплмї кмкулікауіилмї 
рдтлмймгії взпрунає жапмбмк омжхз-
одлля кмейзвмпрди вігноавйдлля 
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва в 
укмват каоалрзлу, номрд вмла кає 
пуррєві лдгмйікз цмгм кмейзвмпрі 
«жозву» пугмвмгм жапігалля фдодж 
рдтліфлі номбйдкз (лдякіплзи Ілрдо-
лдр-жв’яжмк, вігпурліпрщ проуку рм-
цм), а ракме номбйдкарзжує номуд-
гуоу нігрвдогедлля мпмбз уфаплзка 
пноавз.   

Вйаплд 08 квірля 2020 омку кме-
ла буйм б взжлафзрз вігноавлмы рмф-
кмы «ндодтмгу» агкіліпроарзвлмгм ра 
и впщмгм лауімлайщлмгм пугмфзлпрва 
гм ноакрзкз млйаил-жапігалщ як ода-
йщлмпрі пугмвмгм номудпу в укмват 
каоалрзлу. «Пімлдомк» у ущмку ла-
ноякі пйіг взжларз пуггы Дліномндр-
омвпщкмгм мкоуелмгм агкіліпроарзв-
лмгм пугу А. Ю. Рзцдлкм, якзи ут-
ваймы віг 03.04.2020 о. у пноаві 
№ 160/2860/20 (рмбрм цд ла кмкдлр 
вігпурлмпрі жарвдогедлмгм ДСА Пм-
оягку), нмпйугмвуыфзпщ лдмбтігліпры 
жабджндфдлля ноава ла гмпрун гм ноа-
вмпуггя, оівліпры уфаплзків номудпу 
ндодг жакмлмк і пугмк ра ж кдрмы 
жабджндфдлля пвмєфаплмгм омжгйягу 
агкіліпроарзвлмї пноавз жагмвмйщлзв 
кймнмралля нодгправлзка нмжзвафа 
ра нозжлафзв номвдгдлля пугмвмгм 
жапігалля в одезкі вігдмкмлсдодлуії 
(жа гмнмкмгмы гмгарку Zoom) нмжа 
кдеакз пугу ла 13 квірля 2020 омку. 
У жажлафдліи утвайі пуггя лд йзхд 
кмодкрлм мбґоулрував лдмбтігліпрщ 
жапрмпувалля ракмї кмкулікауіилмї 
рдтлмймгії, айд и ланоавзв прмомлак 
ілпроукуіы цмгм жапрмпувалля Zoom-
гмгарку ра нмвігмкзв впі лдмбтіглі 
одквіжзрз – нмпзйалля ра ігдлрзсі-
кармо. За номвдгдлляк жапігалля км-
ела буйм пнмпрдоігарз млйаил жа гм-
нмкмгмы нйарсмокз Youtube, фзк 
буйм жабджндфдлм нубйіфлзи таоакрдо 
омжгйягу агкіліпроарзвлмї пноавз.  

Помрд ваорм жвдолурз увагу і ла 
ілхі лмвмвдгдлля, жаномвагедлі За-
кмлмк Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл 
гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаї-
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лз, пноякмвалзт ла жабджндфдлля 
гмгаркмвзт пмуіайщлзт ра дкмлмкіф-
лзт гаоалріи у жв’яжку ж нмхзодлляк 
кмомлавіоуплмї твмомбз (COVID-
19)». Змкодка, ла ндоімг гії каоалрз-
лу жакмл ндодгбафзв аврмкарзф-
лд номгмведлля промків жвдолдлля гм 
пугу ра номудпуайщлзт промків у, жм-
кодка, агкіліпроарзвлзт пноават  ла 
промк гії каоалрзлу. В ракзи пнмпіб 
ла ндоімг каоалрзлу жакмлмгавдущ 
жакоінзв кмейзвіпрщ гйя пугу жгіип-
лыварз номудпуайщлзи взбіо – вігн-
оавйярз ноавмпуггя ж номвдгдлляк 
пугмвзт жапігалщ в одезкі вігдмкмл-
сдодлуії ж уфаплзкакз, які ндодбува-
ырщ нмжа кдеакз нозкіцдлщ пугів, 
жабджндфуыфз в ракзи пнмпіб гмпрун 
гомкагял гм ноавмпуггя, абм вігкйа-
гарз омжгйяг пноав, які ндодбуваырщ 
в їтлщмку номвагедллі. І раку гзп-
кодуіы номудпуайщлмгм взбмоу пугу 
кз омжгйягаєкм ж нмжзуіи нмпйабйдл-
ля гмпруну гм ноавмпуггя, мпкійщкз 
жаномвагедлі жкілз сакрзфлм нмжба-
вйяырщ пугз сулкуімлайщлмгм 
мбмв’яжку вігноавйярз ноавмпуггя в 
ндоімг каоалрзлу, цм правзрщ ніг 
пуклів жабджндфдлля нозлузну вдо-
тмвдлпрва ноава пугмвмы гійкмы вйа-
гз в Укоаїлі.  

З кдрмы кілікіжауії жажлафдлзт 
озжзків, ла лаху гукку, в кмлпроук-
уіят вігнмвіглзт лмвзт лмок жакмлм-
гавдущ кав впралмвзрз, цм вігкйа-
гдлля омжгйягу пноав у пугмвзт жапі-
галлят вігбуваєрщпя жа укмвз вігпур-
лмпрі в уфаплзка пноавз рдтліфлмї 
кмейзвмпрі жабджндфзрз вйаплзкз 
жапмбакз вігдмкмлсдодлужв’яжку 
пвмы уфапрщ у пугмвмку жапігаллі 
нмжа кдеакз пугмвмгм нозкіцдлля. 
Така ноавмва нмжзуія пнозяйа б см-
окуваллы єгзлмї ноавмвмї ноакрзкз 
гіяйщлмпрі агкіліпроарзвлзт пугів ла 
ндоімг каоалрзлу. Оглак акруайщла 
лаявліпрщ номудпуайщлмгм взбмоу в 
нмгайщхмку жукмвйыварзкд нмхз-
одлля ноакрзкз вігкйагалля омжгйя-

гу пноав агкіліпроарзвлзкз пугакз. 
Цди взплмвмк нігрвдогеуырщ вед 
лаявлі прарзпрзфлі галі2: в ндоімг ж 
12 нм 30 бдоджля 2020 омку агкіліпр-
оарзвлі пугз ндохмї ілпралуії нмпра-
лмвзйз 207 утвай ном жагмвмйдлля 
кймнмралля ном номвдгдлля пугмвмгм 
жапігалля в одезкі вігдмкмлсдодлуії, 
ноз ущмку, нмпралмвзйз 433 утвайз 
ном вігкмву в номвдгдллі пугмвзт 
жапігалщ в ракмку одезкі.  

Пмхзодлля ноакрзкз жапрмпу-
валля агкіліпроарзвлзкз пугакз 
лмокз ном номгмведлля впіт номуд-
пуайщлзт промків мбукмвйыє нмяву 
лагкіолмгм лавалраедлля в омбмрі 
пугів ніпйя жавдохдлля каоалрзлу, 
правйяфз ніг пуклів і якіпрщ вігноав-
йдлля ноавмпуггя, і жабджндфдлля 
ракмгм дйдкдлру ноава ла пугмвзи 
жатзпр, як омжгйяг пноавз у омжуклзи 
промк. Дмгакм гм ущмгм і рд, цм жавд-
охдлля каоалрзлу лд гаоалруварзкд 
ндопндкрзву лдкмейзвмпрі имгм нм-
врмолмгм жаномвагедлля, у жв’яжку ж 
фзк водгуйывалля пзруауії, цм пкйа-
йапщ, нмродбує гмгаркмвмгм одагувал-
ля і жакмлмгавуя, і могалів пуггівпщ-
кмгм пакмвоягувалля. 

Наоажі мфдвзглзк є рд, цм ном-
бйдкла пзруауія ж взлзклдлляк оіж-
лмкалірлмї пугмвмї ноакрзкз омжгйя-
гу пноав у ндоімг каоалрзлу ра віг-
нмвіглзкз лапйігкакз ущмгм явзца 
кмгйа бурз лівдйщмвала, якбз в 
Укоаїлі сулкуімлувайа Єгзла пугм-
ва ілсмокауіилм-рдйдкмкулікауіила 
пзпрдка (ЄСІТС), цм кайа жаноауы-
варз цд ж 01.03.2019 омку (вігнмвіг-
лм гм мгмймхдлля, мнубйікмвалмгм 1 
гоугля 2018 омку в гаждрі «Гмймп 
Укоаїлз» [29]). Як пноавдгйзвм жа-
жлафає О. Бдолажык, жапрмпувалля 
ЄСІТС гає жкмгу ндодлдпрз бійщ-
хіпрщ дранів номудпу жгіиплдлля пу-
гмфзлпрва, а ракме сулкуіи ж мбпйу-
гмвувалля гіяйщлмпрі цмгм жгіип-
лдлля ноавмпуггя, в дйдкромллу см-
оку, аврмкарзжуварз алайірзфлі, км-

_________________ 
2 Срарзпрзфлі галі псмокмвалі аврмомк ла нігправі нмхуку жа вігнмвіглзкз кардгмоіякз 

у Єгзлмку гдоеавлмку одєпроі пугмвзт оіхдлщ. 
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лірмозлгмві, прарзпрзфлі ра ілхі 
мндоауії [30, п. 326]. В. С. Мзйщудва 
нмв’яжує взкмозпралля ілсмокауіи-
лм-рдйдкмкулікауіилзт рдтлмймгіи ж 
ноакрзфлзк нігвзцдлляк гмпрунлм-
прі гм ноавмпуггя, нмвлмуіллмы ра 
уійіплмы кмкулікауієы кіе упіка 
уфаплзкакз пугмвмгм номудпу ра 
оіжлзкз гдоеавлзкз могалакз, бдж-
ндкмы жбдоігалля кардоіайів пноавз, 
вномвагедлля взпмкмгм євомндипщ-
кмгм оівля сулкуімлувалля пугмвмї 
пзпрдкз в Укоаїлі [31, п. 119]. 

Ваорм лагагарз, цм хзомкд вном-
вагедлля ілсмокауіилзт рдтлмймгіи 
у омбмру пугів, могалів ра упралмв 
пзпрдкз ноавмпуггя, а ракме аврмка-
рзжауія їтлщмї гіяйщлмпрі буйз взжла-
фдлі мглзк іж кйыфмвзт апндкрів 
Сроардгії одсмокувалля пугмупромы, 
пугмфзлпрва ра пукіелзт ноавмвзт 
ілпрзрурів ла 2015-2020 омкз, птва-
йдлмї Укажмк Поджзгдлра Укоаїлз 
віг 20 роавля 2015 омку № 276 [32], а 
првмодлля ЄСІТС ндодгбафдлм Закм-
лмк Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл гм 
Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм км-
гдкпу Укоаїлз, Цзвійщлмгм номудпуа-
йщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, Кмгдкпу 
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва Укоа-
їлз ра ілхзт жакмлмгавфзт акрів» 
[33]. Вйаплзкмк ЄСТІС взжлафдлм 
Ддоеавлу Сугмву Агкіліпроауіы 
Укоаїлз, а агкіліпроармомк і рдтліф-
лзк омжомблзкмк – гдоеавлд нігн-
озєкпрвм «Ілсмокауіилі пугмві пзп-
рдкз».   

28.02.2019 омку Взца оага ноа-
вмпуггя утвайзйа оіхдлля № 624/0/ 
15-19 [34] ном нмвдолдлля Ддоеавліи 
пугмвіи агкіліпроауії Укоаїлз номдк-
ру Пмймедлля ном Єгзлу пугмву 
ілсмокауіилм-рдйдкмкулікауіилу 
пзпрдку ла гммноауывалля і жаном-
нмлувалля Ддоеавліи пугмвіи агкілі-
проауії Укоаїлз вігкйзкарз мгмйм-
хдлля ном првмодлля ра жабджндфдлля 
сулкуімлувалля Єгзлмї пугмвмї іл-
смокауіилм-рдйдкмкулікауіилмї пзп-
рдкз, віг рдокілувавхз нмфармк ом-
бмрз ЄСІТС. Пігправмы гйя утва-
йдлля ракмгм оіхдлля прайз фзпйдллі 
жауваедлля гм номдкру Пмймедлля 
віг кіпудвзт ра андйяуіилзт пугів, 

Капауіилмгм агкіліпроарзвлмгм пугу 
ра Капауіилмгм козкілайщлмгм пугу у 
пкйагі Вдотмвлмгм Сугу, Гдлдоайщлмї 
номкуоаруоз Укоаїлз, Міліпрдопрва 
ыпрзуії Укоаїлз, які нігйягайз мноа-
уываллы. 

Накажмк Гмймвз Ддоеавлмї пугм-
вмї агкіліпроауії Укоаїлз віг 
07.11.2019 омку № 1096  [35] буйм 
жарвдогедлм лмву Кмлуднуіы нмбу-
гмвз Єгзлмї пугмвмї ілсмокауіилмї-
рдйдкмкулікауіилмї пзпрдкз, якмы 
взжлафдла проукруоа, могаліжауія ра 
нозлузнз нмбугмвз ЄСІТС ж взкм-
озпралляк пуфаплзт номгоаклм-
рдтліфлзт жапмбів, номрд ж ущмгм фапу 
омбмра в ланоякку жаномвагедлля 
ЄСІСТ лд лабуйа взгзкзт оджуйщра-
рів. 

Лзхд 27.03.2020 омку (сакрзфлм 
жа гва рзелі ж нмфарку каоалрзлу) 
Взца оага ноавмпуггя жвдолуйапщ гм 
Ддоеавлмї пугмвмї агкіліпроауії 
Укоаїлз [36] цмгм нозпкмодлля ом-
бмрз лаг ЄСІТС, гмоуфзвхз лдвіг-
кйаглм лагарз ла жарвдогедлля нм-
ймедлля ном ЄСІТС в фапрзлі жабдж-
ндфдлля уфапрі мпіб у пугмвзт жапі-
галлят гзпралуіилм. У ущмку жвдо-
лдллі жажлафдлм, цм Єгзла пугм-     
ва ілсмокауіилм-рдйдкмкулікауіила 
пзпрдка нмвзлла жаноауыварз лд 
ніжліхд 1 роавля 2020 омку. Зваеаы-
фз ла віомгігліпрщ номгмведлля каоа-
лрзлу, ракі гії Взцмї оагз ноавмпуг-
гя вбафаырщпя гмодфлзкз, тмф і жані-
жлійзкз.  

Пігбзваыфз нігпуккз жажлафзкм, 
цм пмуіайщлм-ноавмва одайщліпрщ од-
езку каоалрзлу в Укоаїлі акруайіжу-
вайа гаоалрії жабджндфдлля гмрозкал-
ля кмлпрзрууіилзт ноав пзпрдкмы 
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва, цм, 
ла лахд ндодкмлалля, кайа прарз 
сйагкалмк взкмозпралля лмвірліт 
ілсмокауіилм-кмкулікауіилзт рдтлм-
ймгіи гйя жабджндфдлля вігноавйдлля 
ноавмпуггя.  

Вігпурліпрщ жакмлмгавфмгм одгу-
йывалля мпмбйзвмпрди агкіліпроарз-
влмгм пугмфзлпрва в ндоімг каоалрз-
лу ра жаніжлійа одакуія ла пзруауіы, 
цм пкйайапщ, ж бмку взцмгм могалу 
пуггівпщкмгм пакмвоягувалля пнозя-
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йз нмяві оіжлмкалірлзт номудпуайщ-
лзт проардгіи омжгйягу пноав агкіліп-
роарзвлзкз пугакз: вігкйагдлля омж-
гйягу пноав ж нмпзйалляк ла впралм-
вйдлзи каоалрзл; жунзлдлля номва-
гедлля у пноават гм жавдохдлля 
номрзднігдкімймгіфлзт жатмгів жа 
алаймгієы жакмлу (гм мгуеалля твм-
омгм); кдлх нмхзодлзк номгмведл-
ля омжгйягу пноав іж жапрмпувалля 
одезку вігдмкмлсдодлуіи (як в пу-
гмвзт нозкіцдллят, рак і нмжа кдеа-
кз пугу). Зваеаыфз ла ракі мпмбйз-
вмпрі, кмела кмлпраруварз жлзедлля 
ілрдлпзвлмпрі омжгйягу пноав агкілі-
проарзвлзкз пугакз ж номглмжмвалзк 
озжзкмк нмгайщхмї ндодвалраедлмпрі 
пугів у ніпйякаоалрзллзи ндоімг.  

Ріхдлля цмгм жаномвагедлля 
мпмбйзвмгм одезку омбмрз Рагмы 
пуггів Укоаїлз жайзхзйм нмжа ува-
гмы пндуіайіжауіы, ілпралуіиліпрщ 

пугів ра кардгмоії пноав, лд взжлафзйм 
пнмпмбз жабджндфдлля нубйіфлмпрі 
пугмвзт номудпів. Впд уд акруайіжу-
вайм озжзкз лджабджндфдлля нозлуз-
ну вдотмвдлпрва ноава в Укоаїлі пзп-
рдкмы агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпр-
ва, жмкодка цмгм ракзт имгм дйдкдл-
рів, як жакмлліпрщ, ыозгзфла взжла-
фдліпрщ, жабмомла пвавіййя ра гмпрун 
гм ноавмпуггя.  

Впралмвйдлля каоалрзлу пуррєвм 
акруайіжувайм одайіжауіы кмлуднуії 
дйдкромллзт пдовіпів у гіяйщлмпрі 
пугів Укоаїлз, жапвігфзвхз лагайщлу 
нмродбу нмфарку омбмрз Єгзлмї пугм-
вмї ілсмокауіилм-рдйдкмкулікауіилмї 
пзпрдкз в Укоаїлі. 

Зваеаыфз ла номгмведлля рдо-
кілу гії каоалрзлу гм 11 роавля 2020 
омку [37], номалайіжмвалі у лахмку 
гмпйігедллі номбйдклі нзралля ла-
буваырщ мпмбйзвмї акруайщлмпрі.  
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Гдмогієвпщкзи Ю. В. Опмбйзвмпрі агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва в укмват ка-
оалрзлу, впралмвйдлмгм гйя жанмбігалля нмхзодллы в Укоаїлі COVID-19 

Срарря нозпвяфдла пзпрдклмку алайіжу мпмбйзвмпрди агкіліпроарзвлмгм пугм-
фзлпрва в укмват каоалрзлу, впралмвйдлмгм гйя жанмбігалля нмхзодллы в Укоаїлі 
COVID-19.  Снзоаыфзпщ ла алайіж лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, аврмо омбзрщ взплм-
вмк ном вігпурліпрщ жакмлмгавфмгм одгуйывалля мпмбйзвмпрди агкіліпроарзвлмгм 
пугмфзлпрва в ндоімг каоалрзлу ра жаніжлійу одакуіы ла уы пзруауіы ж бмку могалів 
пуггівпщкмгм пакмвоягувалля. Пігпукмвалм, цм рака пзруауія пнозяйа нмяві оіжлм-
калірлзт номудпуайщлзт проардгіи омжгйягу пноав агкіліпроарзвлзкз пугакз, пдодг 
якзт аврмо взмкодкйыє: вігкйагдлля омжгйягу пноав ж нмпзйалляк ла впралмвйдлзи 
каоалрзл; жунзлдлля номвагедлля у пноават гм жавдохдлля номрзднігдкімймгіфлзт 
жатмгів жа алаймгієы жакмлу; номгмведлля омжгйягу пноав іж жапрмпувалля одезку 
вігдмкмлсдодлуіи. В праррі лагмймхуєрщпя ла акруайіжауії озжзків лджабджндфдлля 
нозлузну вдотмвдлпрва ноава в Укоаїлі пзпрдкмы агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва, 
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жмкодка цмгм ракзт имгм дйдкдлрів, як жакмлліпрщ, ыозгзфла взжлафдліпрщ, жабмомла 
пвавіййя ра гмпрун гм ноавмпуггя.  

Кйыфмві пймва: агкіліпроарзвлд пугмфзлпрвм, агкіліпроарзвлзи пуг, агкіліпроа-
рзвла ыпрзуія, каоалрзл, COVID-19, вдотмвдлпрвм ноава.  

 
 
Гдмогздвпкзи Ю. В. Опмбдллмпрз агкзлзпроарзвлмгм пугмномзжвмгпрва в 

упймвзят каоалрзла, упралмвйдллмгм гйя нодгмрвоацдлзя оапномпроалдлзя в 
Укоазлд COVID-19 

Срарщя нмпвяцдла пзпрдклмку алайзжу мпмбдллмпрди агкзлзпроарзвлмгм пугм-
номзжвмгпрва в упймвзят каоалрзла, упралмвйдллмгм гйя нодгмрвоацдлзя оапном-
проалдлзя в Укоазлд COVID-19. Онзоаяпщ ла алайзж лмокарзвлм-ноавмвшт акрмв, 
аврмо гдйадр вшвмг мб мрпурпрвзз жакмлмгардйщлмгм одгуйзомвалзя мпмбдллмпрди 
агкзлзпроарзвлмгм пугмномзжвмгпрва в ндозмг каоалрзла з жанмжгайуы одакузы ла 
ъру пзруаузы пм прмомлш могалмв пугдипкмгм пакмуноавйдлзя. Пмгшрмедлм, фрм ра-
кая пзруаузя пнмпмбпрвмвайа нмявйдлзы оажйзфлшт номудппуайщлшт проардгзи оап-
пкмродлзя гдй агкзлзпроарзвлшкз пугакз, подгз кмрмошт аврмо вшгдйядр: мрймед-
лзд оаппкмродлзя гдй пм ппшйкми ла упралмвйдллши каоалрзл; нозмпралмвйдлзд 
номзжвмгпрва в гдйат гм жавдохдлзя номрзвмънзгдкзмймгзфдпкзт кдомнозярзи нм 
алаймгзз жакмла; номгмйедлзд оаппкмродлзя гдй п нозкдлдлздк одезка взгдмкмл-
сдодлузи. В прарщд мркдфадрпя мб акруайзжаузз озпкмв лдгаоалрзомвалзя нозлузна 
вдотмвдлпрва ноава в Укоазлд пзпрдкми агкзлзпроарзвлмгм пугмномзжвмгпрва, в 
фапрлмпрз в мрлмхдлзз ракзт дгм ъйдкдлрмв, как жакмллмпрщ, ыозгзфдпкая мнодгд-
йдллмпрщ, жанодр номзжвмйа з гмпрун к ноавмпугзы. 

Кйыфдвшд пймва: агкзлзпроарзвлмд пугмномзжвмгпрвм, агкзлзпроарзвлши пуг, 
агкзлзпроарзвлая ыпрзузя, каоалрзл, COVID-19, вдотмвдлпрвм ноава. 

 
 
Georgiievskyi Iu. The Peculiarities of Administrative Justice in Lockdown Condi-

tions, Established to Prevent the COVID-19 Spread in Ukraine 
The article is dedicated to a systematic analysis of the administrative justice peculiar-

ities in the conditions of lockdown, established to prevent the spread of COVID-19 in 
Ukraine. Analyzing the functional and essential features of administrative justice, the 
author emphasizes the importance of administrative courts in the conditions of citizens' 
rights and freedoms restriction due to lockdown in Ukraine. Basing on the analysis of 
legal acts, the author concludes that there is no legislative regulation of the administra-
tive justice peculiarities during lockdown period and the reaction to this situation by the 
bodies of judicial self-government is delayed. It is shown that the decision of Judges 
Council of Ukraine to introduce a special regime of court system activity during the 
lockdown period hasn’t taken into account the specialization, the instinctiveness of the 
courts and the categories of cases, hasn’t determined the ways of ensuring the publicity of 
the trials, hasn’t established the unified legal practice of the courts activity. On balance, 
this has contributed to the emergence of a variety of procedural strategies for the cases 
consideration by administrative courts, among which the author identifies: postponement 
of proceedings with reference to the established lockdown; suspension of proceedings 
before the completion of anti-epidemiological measures by the law analogy; less common 
continuation of litigation cases in video conferencing regime.  

The paper emphasizes the reduction of the intensity of court cases consideration by 
administrative courts with the predicted risks of further congestion of court cases in the 
post-lockdown period. Mentioned strategies indicate the risks of rule of law guarantees by 
the system of administrative justice, in particular due to such elements of rule of law 
principal as legality, law certainty, prohibition of arbitrariness and access to the court.  
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According to the author's view, the establishment of lockdown regime has signifi-
cantly updated the implementation of the concept of electronic services in the activity of 
Ukrainian court system, indicating the urgent need for the United Court Informational 
and Telecommunicational System to start functioning in Ukraine. 

Key words: administrative justice, administrative court, lockdown, COVID-19, rule 
of law. 


