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                                                                                             На № _________________від ___________

Шановний Олександре Івановичу!

Міністерство економіки України розглянуло Ваш запит на публічну 
інформацію від 03.11.2021 та повідомляє наступне. 

Листом від 18.10.2021 № 4706-01-/50116-01 Мінекономіки разом з 
Міністерством юстиції України (далі – Мін’юст) і Національним агентством 
України з питань державної служби (далі – НАДС) опрацювало питання 
стосовно алгоритму дій роботодавця відносно осіб, які не дотримуються вимог 
щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19, та направило відповідну 
інформацію до Кабінету Міністрів України (копія листа додається).

На виконання доручення Першого віце-прем’єр-міністра України – 
Міністра економіки України Любченка О. М. до листа від 18.10.2021 № 4706-
01-/50116-01 Мінекономіки разом з Мін’юстом і НАДС додатково, з 
урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. 
№ 1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 
грудня 2020 р. № 1236», опрацювало питання стосовно алгоритму дій 
роботодавця відносно осіб, які не дотримуються вимог щодо обов’язкової 
вакцинації проти COVID-19, та надіслало відповідну інформацію центральним 
та місцевим органам виконавчої влади листом від 03.11.2021 № 4706-06/52950-
03 (копія листа додається). 

Принагідно інформуємо, що питання відсторонення від роботи 
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працівників, які не дотримуються вимог щодо обов’язкової вакцинації проти 
COVID-19 обумовлені нормами статті 46 Кодексу законів про працю України, 
статті 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних 
хвороб», пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2021                 
№ 1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 
грудня 2020 р. № 1236», Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та 
організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним 
щепленням», ознайомитися з якими можна на офіційному сайті Верховної Ради 
України (https://www.rada.gov.ua/) та Міністерства охорони здоров’я України 
(https://moz.gov.ua/nakazi-moz). 

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

Додаток:
1. Лист Мінекономіки від 18.10.2021 № 4706-01-/50116-01 на 7 арк. 
2. Лист Мінекономіки від 03.11.2021 № 4706-06/52950-03 на 3 арк. 

З повагою

Заступник Міністра 
економіки України Світлана ГЛУЩЕНКО
.
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