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 Директорат громадського здоров᾿я та профілактики захворюваності 
розглянув Ваш запит на отримання публічної інформації щодо примусової 
вакцинації освітян в межах компетенції повідомляє. 

Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 29, ст. 228), а саме статтею 
12 передбачено:  

«Профілактичні щеплення. 
Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, 

правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень. 
Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких 

може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними 
інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням 
також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення 
від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці 
працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік 
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим 
профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, 
встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров’я». 

Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, 
ст.218), а саме статтею 27 передбачено: 

«Профілактичні щеплення 

Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на 
туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є 
обов'язковими. 

Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню 
інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у 
зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи. У разі 
необгрунтованої відмови від щеплення за поданням відповідних посадових осіб 
державної санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються. 
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Групи населення та категорії працівників, які підлягають профілактичним 
щепленням, у тому числі обов'язковим, а також порядок і терміни їх проведення 
визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров'я». 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.09.2011  № 595 (у 
редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 11.08.2014 № 551) 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за  
№ 1159/19897) «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та 
контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» затверджено 
Календар профілактичних щеплень в Україні. 

Розділом І календаря профілактичних щеплень визначено: 
«1. Календар профілактичних щеплень в Україні (далі - Календар) - 

нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров'я, яким встановлюються 
перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх 
проведення. 

Цей Календар включає обов’язкові профілактичні щеплення з метою 
запобігання захворюванням на дифтерію, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, 
туберкульоз. 

Інші обов’язкові щеплення встановлюються відповідно до цього 
Календаря для груп населення: за віком; щеплення дітей з порушенням цього 
Календаря; щеплення ВІЛ-інфікованих осіб; за станом здоров’я; щеплення дітей 
після алло/ауто-ТСГК (трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин); 
щеплення на ендемічних і ензоотичних територіях та за епідемічними 
показаннями. 

2. Обов’язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню 
інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у 
зв’язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи. 

3. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби 
або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних 
територіях та об’єктах можуть проводитися обов’язкові профілактичні щеплення 
проти цієї інфекційної хвороби». 

Підпунктом 4 розділу IV. «Щеплення, які проводяться на ендемічних і 
ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями» визначено, що 
рішення про проведення обов’язкових профілактичних щеплень за епідемічними 
показаннями на ендемічних та ензоотичних територіях приймають головний 
державний санітарний лікар України, головні державні санітарні лікарі 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

Крім того наказом МОЗ України від 24.12.2020 № 3018 «Про затвердження 
Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової 
вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках» (в 
редакції наказу МОЗ МОЗ України від 12.07.2021 № 1423) в розділі «МЕТА ТА 
ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ 
COVID-19» зазначено що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в 
Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп. 
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Станом на сьогодні рішення про проведення обов’язкових профілактичних 
щеплень за епідемічними показаннями Головним державним санітарним лікарем 
України, головними державними санітарними лікарями Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя не приймалось.  

Враховуючи вищевикладене можна зазначити, що примусове 
проведення вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 суперечить чинному 
законодавству України. 
 У разі порушення керівником закладу, підприємства, організації всіх 
форма власності та підпорядкованості вимог законодавства та Ваших прав у 
частині примусу або застосування психологічних чи економічних форм тиску до 
проведення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, рекомендуємо звертатись до суду. 
Крім того варто уточнити, що постановою Кабінету Міністрів України від 

від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» визначено:  

«15-1) відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в 
закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів 
освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти 
документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;». 

Цей пункт постанови зменшує обмеження та надає дозвіл роботи закладам 
освіти в умовах адаптивного карантину. 
 

 

Генеральний директор  
Директорату громадського здоров’я та  
профілактики захворюваності         Ірина РУДЕНКО 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Чибісова 
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