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Шановна пані Юліє!

На Ваш запит на отримання публічної інформації, що надійшов із Кабінету 
Міністрів України (вх. МОН від 23.10.2021 № 37577/0/1-21) щодо вакцинації 
працівників закладів освіти від СОУГО-19 у межах компетенції повідомляємо.

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 
(зі змінами), МОЗ є головним органом у  системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у  сфері 
охорони здоров ’я, захисту населення від інфекційних хвороб, забезпечує 
формування та реалізує державну політику у  сфері епідеміологічного нагляду 
(спостереження), імунопрофілактики, а також забезпечує формування 
державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Відповідно до статті 10 «Основ законодавства України про охорону 
здоров’я» громадяни України зобов'язані піклуватись про своє здоров'я та 
здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян, у передбачених 
законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити 
щеплення.

Згідно із статтею 5 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» громадяни зобов’язані: піклуватися про 
своє здоров’я та здоров’я і гігієнічне виховання своїх дітей, не шкодити здоров’ю 
інших громадян, брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних 
заходів, проходити обов’язкові медичні огляди та робити щеплення у 
передбачених законодавством випадках; виконувати розпорядження та вказівки 
посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні 
ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду, виконувати інші 
обов’язки, передбачені законодавством про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя.
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Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» 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.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.10.2021 № 2153, 
зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 за №1306/36928, затверджено перелік 
організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти 
СОУГО-19.

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, 
обов’язковій вакцинації проти СОУГО-19 підлягають працівники:

- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної 

(професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, 
дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових 
установ незалежно від типу та форми власності.

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.
Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться 

проти СОУГО-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи.
Педагогічні працівники та інші працівники сфери освіти мають високий 

ризик інфікування через щоденні контакти з великою кількістю людей. Кампанія 
з вакцинації допоможе значно знизити смертність від коронавірусної хвороби 
СОУГО-19 та зможе запобігти розвитку серйозних ускладнень для здоров’я, 
спричинених коронавірусною хворобою СОУГО-19.
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