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Копія: Секретаріат Кабінету 
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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності 
Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції розглянув Ваш 
запит на доступ до публічної інформації від 01.11.2021 б/н, який надійшов 
листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 08.11.2021 

№ 35796/0/2-21, та повідомляє. 
Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) 

визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 
інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, 
що становить суспільний інтерес. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону публічною інформацією 
визначається відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в 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. 

Згідно з частиною першою статті 19 Закону запит на інформацію – це 
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 
знаходиться у його володінні. 

З огляду на викладене, порушене Вами питання не підпадають під дію 
Закону, тому його було розглянуто в порядку, визначеному Законом України 
«Про звернення громадян». 

Згідно зі статтею 12  Закону України  «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» та статтею 27 Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» в Україні обов'язковими 
є профілактичні щеплення проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, 
кашлюка, правця та кору. 
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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 
обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних 
інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. 

Відповідно до зазначеної норми Закону Міністерством охорони здоров’я 
України прийнято наказ від 04.10.2021 № 2153, що зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 07.10.2021 за № 1306/36928, яким затверджено 
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 
обов’язковим профілактичним щепленням (далі – Перелік). 

Переліком передбачено, що обов'язковим профілактичним щепленням 
проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 (далі – COVID-19), на період дії карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 
України COVID-19 підлягають (у разі відсутності абсолютних протипоказань 
до щеплень) працівники: 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 спеціальних, 
дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових 
установ незалежно від типу та форми власності. 

Також повідомляємо, МОЗ своїм наказом № 2393 від 1.11.2021 року, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції 8.11.2021 за № 1452/37074, розширило 
перелік організацій, співробітники яких мають обов’язково щепитися проти 
COVID-19. 

Згідно з наказом обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, підлягають також 

співробітники: 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

центральних органів виконавчої влади, 
установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального 

захисту для дітей, реабілітаційних закладів, 
підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів 

державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 
держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 
року № 83. 

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року. 
Також повідомляємо, пунктом 416 постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
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території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (у редакції постанови КМУ від 20.10.2021 № 
1096) (далі – Постанова № 1236) визначено, що керівникам державних органів 
(державної служби), керівникам підприємств, установ та організацій необхідно 
забезпечити: 

1) контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти 
СOVID-19 працівниками та державними службовцями, визначених згідно 
наказу МОЗ від 04 жовтня 2021 р. № 2153; 

2) відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних 
службовців, які відмовляються або ухиляються від проведення таких 
обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19, крім тих, які мають 
абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень та 
надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я;  

3) взяття до відома, що:  
на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних 

службовців здійснюється згідно із законодавством;  
відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом 

видання наказу або розпорядження керівника з обов’язковим доведенням його 
до відома особам, які відсторонюються;  

строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його 
зумовили. 

3 листопада 2021 року проведено спільний брифінг заступника Міністра 
охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України Кузіна І. 
В. та в.о. Голови Державної служби України з питань праці Дегнери І. А. щодо 
роз’яснень алгоритму дій роботодавця відповідно до статті 46 Кодексу законів 
про працю та статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» (https://moz.gov.ua/article/news/z-8-listopada-nevakcinovani-proti-covid-

19-pracivniki-jaki-pidljagajut-obov%e2%80%99jazkovim-scheplennjam-budut-

vidstoroneni-vid-roboti-%e2%80%93-igor-kuzin-). 

На виконання пункту 38 Постанови № 1236 контроль виконання 
протиепідемічних вимог під час здійснення пасажирських перевезень 
забезпечує Національна поліція, Державна служба з безпеки на транспорті за 
участю органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до пункту 36 Постанови № 1236 посилення державного 
нагляду (контроль) за дотриманням санітарного законодавства і здійсненням 
протиепідемічних заходів закладами дошкільної освіти, закладами 
громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринками, закладами, що 
надають послуги з розміщення, об’єктами торгівлі продовольчими та 
непродовольчими групами товарів тощо покладено на Державну службу з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 
 

Генеральний директор  
Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності          Ірина РУДЕНКО 
 
Нестоцька 
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