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На №                            від                       р

Про надання роз’яснення

Шановна пані Олено!

Міністерство економіки України розглянуло Ваш запит на отримання 
публічної інформації від 26.10.2021, що надійшов із Секретаріату 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини листом від 28.10.2021 
№ 32254.4/928.13/21/ЗІ/25.1, щодо застосування норм законодавства про працю 
та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 284 Цивільного кодексу України надання медичної 
допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться 
за її згодою. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення 
своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

Статтею 43 Закону України „Основи законодавства України про охорону 
здоров’я” визначено, що для застосування методів діагностики, профілактики 
та лікування необхідна згода інформованого відповідно до статті 39 цього 
Закону пацієнта.

Також, згідно зі 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.

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи 
в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань. Повнолітнім 
дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після 
надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них 
та можливі поствакцинальні ускладнення. 

Крім цього, у пункті 3 Резолюції 2361 (2021) від 21.01.2021 
Парламентської асамблеї Ради Європи „Вакцини проти COVID-19: етичні, 
правові та практичні міркування” ПАРЄ закликає та рекомендує інформувати 
громадян про те, що вакцинація не є обов’язковою і що ніхто не може зазнавати 
політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також 
забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов 
вакцинацію.

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) 
будь-яка дискримінація у сфері праці, пряме або непряме обмеження прав 
працівників залежно, зокрема від стану здоров’я, не допускається.

Слід зауважити, що статтею 43 Конституції України також 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.

З ініціативи власника або уповноваженого ним органу трудовий договір 
може бути розірвано, зокрема у випадку виявленої невідповідності працівника 
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, 
що перешкоджає продовженню даної роботи (пункт 2 частини першої статті 40 
КЗпП). 

Водночас таке звільнення може бути проведено лише на підставі 
фактичних даних, які підтверджують, що внаслідок стану здоров’я (стійкого 
зниження працездатності) працівник не може належно виконувати покладені 
на нього трудові обов’язки чи їх виконання протипоказано за станом здоров’я 
(пункт 21 постанови Пленуму Верховного Суду України „Про практику 
розгляду судами трудових спорів” від 06.11.1992 № 9 (зі змінами).

Слід зазначити, що звільнення працівника з цієї підстави не є заходом 
дисциплінарного стягнення.

Згідно зі статтею 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни 
до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: 1) догана; 
2) звільнення.

Разом із тим, пунктом 24 Типових правил внутрішнього трудового 
розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, 
затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальним 
питанням за погодженням з ВЦРПС від 20.07.1984 № 213 (які зберегли свою 
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чинність в частині, що не суперечить законодавству України), визначено, 
що порушення трудової дисципліни – це невиконання чи неналежне виконання 
з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків. 

Отже, відмова працівника від вакцинації не може вважатися порушенням 
трудової дисципліни.

Додатково інформуємо, що 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 здоровʼя від 16.09.2011 № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 10.10.2011 за № 1161/19899 (у редакції наказу Міністерства охорони 
здоровʼя України від 11.10.2019 № 2070). 

Принагідно зазначаємо, що виходячи зі змісту Закону України „Про 
доступ до публічної інформації” Ваш запит не належить до запиту 
на отримання публічної інформації.

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

З повагою

Заступник Міністра 
економіки України                                                            Світлана ГЛУЩЕНКО

С. Михайлова, 200-47-73*4132#


