
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 
39. Центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим 

державним органам у період з 11 до 22 січня 2021 р. включно 
установити для працівників режим дистанційної (надомної) роботи, крім 
працівників, для яких неможливо встановити режим дистанційної 
(надомної) роботи у зв’язку з характером виконуваних завдань, та 
працівників, які забезпечують надання адміністративних послуг.

39. Центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим 
державним органам, які розміщуються на території регіонів, на яких 
установлений “червоний” рівень епідемічної небезпеки, установити 
для працівників режим дистанційної (надомної) роботи, крім 
працівників, для яких неможливо встановити режим дистанційної 
(надомної) роботи у зв’язку з характером виконуваних завдань, та 
працівників, які забезпечують надання адміністративних послуг.

41-6. Керівникам державних органів (державної служби), керівникам 
підприємств, установ та організацій забезпечити:

1) контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень 
проти COVID-19 працівниками та державними службовцями, 
обов’язковість профілактичних щеплень яких передбачена переліком 
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 
обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженим наказом 
Міністерства охорони здоров’я від 4 жовтня 2021 р. № 2153 (далі - 
перелік);

2) відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та 
державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень 
проти COVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або 
ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних 
щеплень проти COVID-19 відповідно до статті 46 Кодексу законів про 
працю України, частини другої статті 12 Закону України “Про захист 
населення від інфекційних хвороб” та частини третьої статті 5 
Закону України “Про державну службу”, крім тих, які мають 
абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних 
щеплень проти COVID-19 та надали медичний висновок про 
наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданий 
закладом охорони здоров’я;

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

державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої 

41-6. Керівникам державних органів (державної служби), керівникам 
підприємств, установ та організацій забезпечити:

1) контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень 
проти COVID-19 працівниками та державними службовцями, 
обов’язковість профілактичних щеплень яких передбачена переліком 
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 
обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженим наказом 
Міністерства охорони здоров’я від 4 жовтня 2021 р. № 2153 (далі - 
перелік);

2) відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та 
державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень 
проти СOVID-19 яких визначена переліком, для яких неможливо 
встановити режим дистанційної (надомної) роботи та які 
відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових 
профілактичних щеплень проти СOVID-19 відповідно до статті 46 
Кодексу законів про працю України, частини другої статті 12 Закону 
України “Про захист населення від інфекційних хвороб” та частини 
третьої статті 5 Закону України “Про державну службу”, крім тих, 
які мають:

негативний результат тестування на COVID-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення 
антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 
години;
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статті 94 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 
1 Закону України “Про оплату праці” та частини третьої статті 5 
Закону України “Про державну службу”;

відсторонення працівників та державних службовців 
здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника 
державного органу (державної служби) або підприємства, установи, 
організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які 
відсторонюються;

строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його 
зумовили.

підтвердження про одужання після захворювання на COVID-19 
(медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за 
останні 180 днів, чи медична або офіційна довідка про нейтралізуючі 
антитіла, не старша ніж 90 днів);

абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних 
щеплень проти СOVID-19 та надали медичний висновок про 
наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий 
закладом охорони здоров’я;

3) відсторонення від роботи працівників та державних службовців 
триває до надання ними документу, що підтверджує вакцинацію від 
COVID-19 однією дозою дводозної вакцини, або однією дозою 
однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини або одного з 
документів передбачених абзацами другим-четвертим підпункту 2 
цього пункту;

4) взяти до відома, що:
на час такого відсторонення за працівниками та державними 

службовцями зберігаються місце роботи, посада без збереження 
заробітної плати;

відсторонення працівників та державних службовців 
здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника 
державного органу (державної служби) або підприємства, установи, 
організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які 
відсторонюються».

_______________________


