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Директорат громадського здоров'я та профілактики захворюваності 

Міністерства охорони здоров’я України розглянув в межах компетенції  Ваш 

запит на публічну інформацію від 18.10.2021, що надійшов листом Апарату 

Верховної Ради України  від 18.102021 № 18/07-2021/319765  до МОЗ України 

від 18.10.2021 № 17/2914/ЗПІ-21. 

 На доручення Кабінету Міністрів України відповідно до статті 12 Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою забезпечення 

епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, 

керованих засобами специфічної профілактики, зокрема гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Міністерство 

охорони здоров’я України розробило та затвердило  наказ від 04 жовтня 2021 

року № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням», який 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за                        

№ 1306/36928. Цей наказ набирає чинності через один місяць з дня його 

офіційного опублікування. 

 Наказом затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням (в разі 

відсутності абсолютних медичних протипоказань до проведення 

профілактичних щеплень), передбачивши включення обов'язкових 

профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на період дії карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, для працівників (далі – Перелік):  

1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.  

2. Місцевих державних адміністрацій.  

3.Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної 

(професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальні, дошкільної, 
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позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ 

незалежно від типу та форми власності. 

 Вказаний перелік може бути розширено в залежності від епідемічної 

ситуації, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

 Врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що 

виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів 

трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, не належить до 

компетенції МОЗ.  

На сьогодні в Україні застосовуються обмежувальні протиепідемічні 

заходи, затверджені  постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 

року № 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» (із змінами та доповненнями), з якими можна ознайомитися за інтернет 

посиланням https://zakon.rada.gov.ua/go/1236-2020-п. 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров'я 

та профілактики захворюваності                                           Ірина РУДЕНКO 
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