
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua, 

web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925 

___________________________________________________________ 

від ________ 20__ р. № ____________                         На № ___________ від _______20___ р. 

 

 

 

Поліна Пастернак 
foi+request-94790-

5542844с@dostup.pravda.com.ua 

 

Копія: Секретаріат Кабінету 

Міністрів України 
 

 

Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності 

Міністерства охорони здоров’я України розглянув Ваш інформаційний запит 

від 28.10.2021, який надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів 

України від 01.11.2021 № 34868/0/2-21, і в межах компетенції повідомляє. 

Статтею 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» визначено, що карантин встановлюється та відміняється Кабінетом 

Міністрів України. 

Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів 

України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я, за поданням головного 

державного санітарного лікаря України. 

Копія подання головного державного санітарного лікаря України щодо 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19 від 10.03.2020 додається.  

Стосовно обов’язкової вакцинації від COVID-19 повідомляємо, що 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.10.2021 № 2153, 

зареєстрованим в Міністерства юстиції України 07.10.2021 за №1306/36928 

(далі – наказ), затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. 

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, 

обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: 

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів; 

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів; 
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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 (у разі відсутності абсолютних 

протипоказань до проведення профілактичних щеплень).  

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. 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» 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. Особам, які не досягли 

п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку 

недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно 

інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від 

п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними 

профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної 

інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних 

представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники 

відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право 

взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке 

підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків. 

Питання використання COVID-сертифікатів під час дії карантину або 

обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19, врегульовано 

постановами Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 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» та 

від 29.06.2021 № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, 

що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або 

одужання особи від зазначеної хвороби». 

 

Додаток: на 3 арк. в 1 прим. 

 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров’я 
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