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Про надання розʼяснення

Шановний Олександре Васильовичу!

Міністерство економіки України розглянуло Ваш запит на надання 
інформації від 22.10.2020 щодо питання застосування норм законодавства про 
працю та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 10 Закону України „Основи законодавства України 
про охорону здоров’я” громадяни України зобов’язані, зокрема, 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; виконувати інші обов’язки, передбачені 
законодавством про охорону здоров’я.

Статтею 12 Закону України „Про захист населення від інфекційних 
хвороб” встановлено, що 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 
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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 у Міністерстві юстиції України 07.10.2021 за № 1306/36928, 
який набере чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування, 
затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких 
підлягають обов’язковим профілактичним щепленням.

Відповідно до зазначеного переліку обов’язковим профілактичним 
щепленням 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, підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їх 
територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних 
підрозділів, а також працівники 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.

Слід зауважити, що зазначені профілактичні щеплення проводяться в разі 
відсутності абсолютних протипоказань до проведення профілактичних 
щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень 
до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров’я від 16.09.2011 № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 10.10.2011 за № 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 11.10.2019 № 2070). 

Статтею 43 Конституції України гарантоване право кожного на працю, 
що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає 
або на яку вільно погоджується. Громадянам гарантується захист 
від незаконного звільнення.

Згідно з частиною першою статті 21 Кодексу законів про працю України 
(далі – КЗпП) трудовим договором є угода між працівником і власником 
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом 
чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, 
визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або 
уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 
договором і угодою сторін. 

Таким чином, одним із ключових обов’язків роботодавця за трудовою 
угодою є забезпечення працівника відповідною роботою та створення належних 
умов для її виконання. 
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Разом з цим, законодавством про працю у вичерпних випадках 
передбачено можливість, а у певних і обов’язок, роботодавця здійснювати 
відсторонення працівника від роботи, тобто тимчасове увільнення працівника 
від виконання ним трудових обов’язків, передбачених умовами трудового 
договору.

Так, згідно зі статтею 46 КЗпП відсторонення працівників від роботи 
власником або уповноваженим ним органом допускається у разі: 

появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 
сп’яніння; 

відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, 
інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; 

в інших випадках, передбачених законодавством.
Також повідомляємо, що з питання застосування медичних препаратів 

Ваш запит направляється до Міністерства охорони здоровʼя України 
для розгляду та інформування Вас про його результати у термін, встановлений 
законодавством.

Слід зазначити, що частиною першою статті 1 Закону „Про доступ 
до публічної інформації” визначено, що публічна інформація це відображена 
та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, 
що була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом.

Ваш лист не відповідає вимогам до запиту на публічну інформацію, тому 
що містить, по суті, прохання про надання роз’яснень окремих положень 
чинного законодавства України. 

Одночасно інформуємо, що листи міністерств не є нормативно правовими 
актами, вони мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим. на другу адресу.

З повагою

Заступник Міністра
економіки України     Світлана ГЛУЩЕНКО

Тетяна Каневець-Цибулько, , 044-200-4773*4135#


