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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності 

Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції розглянув Ваш 

інформаційний запит від 22.10.2021, який зареєстрований у МОЗ за                     

№ 17/3041/ЗПІ-21 від 22.10.2021, та надає копію листа Спільного 

представницького органа сторони роботодавців на національному рівні                     

від 30.09.2021 № 21-2-603 (додається). Також інформуємо, що проєкт наказу 

МОЗ «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням» листом 

МОЗ від 29.09.2021 № 26-02/28379/2-21 було направлено до Спільного 

представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань 

профспілок на національному рівні з проханням погодити зазначений проєкт 

наказу в одноденний термін. Відповідь в установлений термін до МОЗ не 

надійшла.  

Щодо інших порушених вами питань повідомляємо, що проєкт наказу 

МОЗ «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням», 

пояснювальна записка до нього та повідомлення про оприлюднення були 

розміщені на офіційному вебсайті МОЗ 29.09.2021.  

Збір статистичних даних про рівень захворюваності на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 

серед працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних 

органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, 

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-

технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, дошкільної, 

позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ 

незалежно від типу та форми власності не передбачений статистичними 

формами. 
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Дія наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021 № 2153 

«Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники 

яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 07.10.2021 за № 1306/36928 (далі – наказ), 

поширюється на усіх працівників центральних органів виконавчої влади та їх 

територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних 

підрозділів, закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної 

(професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальної, 

дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових 

установ незалежно від типу та форми власності (у 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 України від 

16.09.2021 № 595, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за 

№ 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

11.10.2019 № 2070).  

Очікується, що прийняття наказу сприятиме захисту працівників закладів 

освіти, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних 

адміністрацій від зараження інфекціями, керованими засобами специфічної 

профілактики, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, а також забезпеченню епідемічного благополуччя 

населення України, покращенню епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

Листи МОЗ мають інформаційно-роз’яснювальний характер та не 

встановлюють норм права.  

 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності                                              Ірина РУДЕНКО 
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