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За результатами розгляду Вашого звернення, оформленого як запит на 
отримання публічної інформації (реєстраційний №  ЗПІ-І-2203/0-21 від

09.11.2021), щодо відсторонення від роботи педагогічних працівників, які не 

щепилися проти СОУШ -19, в межах компетенції інформуємо.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» публічна інформація -  це 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.

Таким чином, суттєвою ознакою публічної інформації в розумінні Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» є її попередня фіксація. Тобто, 

даний Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не 
вимагає створення нової інформації.

Водночас, відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного 
суду України від 29 вересня 2016 року № 10 визначальним для публічної 

інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях і знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації.

Отже, порядок розгляду Вашого запиту регулюється Законом України «Про 
звернення громадян».

Відповідно до Положення про М іністерство охорони здоров’я України, 
затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 25.03.2015 № 267 (зі 

змінами), М ОЗ є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я, захисту населення від інфекційних хвороб, забезпечує формування та 

р е а л із у є  державну політику у  сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), 
імунопрофілактики, а також забезпечує ф о р м у в а н н я  д е р ж а в н о ї  п о л і т и к и  у  с ф е р і  

с а н іт а р н о г о  та епідемічного благополуччя населення.
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Наказом М іністерства охорони здоров'я України від 04.10.2021 № 2153, 

зареєстрованим у М іністерстві юстиції України 07.10.2021 за №  1306/36928, 

затверджено перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій 

вакцинації проти СОУШ -19.

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом 
М іністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, 

обов’язковій вакцинації проти СОУГО-19 підлягають, зокрема, 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.

Відповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 20.10.2021 № 1096 
«Про внесення змін до постанови Кабінету М іністрів України від 9 грудня 

2020 р. №  1236» працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які н е  

щепляться проти СОУГО-19, з 8 листопада 2021 року відсторонюються від 
роботи.

Змінами, внесеними до постанови Кабінету М іністрів України від 9 грудня 

2020 р. №  1236, визначено, що контроль за проведенням обов’язкових 

профілактичних щеплень проти СОУГО-19 працівниками; відсторонення від 

роботи (виконання робіт) працівників, які відмовляються або ухиляються від 
проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти СОУГО-19, відповідно 

до статті 46 Кодексу законів про працю України, частини другої статті 12 Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб», крім тих, які мають 
абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень п р о т и  

СОУГО-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до 
вакцинації проти СОУГО-19, виданий закладом охорони здоров’я, покладається 

на керівників закладів освіти та установ.

Відсторонення працівників здійснюється шляхом видання наказу або 

розпорядження керівника установи, організації з обов’язковим доведенням його 
до відома особам, які відсторонюються. Строк відсторонення встановлюється до 

усунення причин, що його зумовили.

Начальник Головного управління 

загальної середньої та дошкільної освіти

Ольга М алишева 481 32 07


