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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності 

Міністерства охорони здоров’я України межах компетенції розглянув Ваш 

запит від 11.11.2021, зареєстрований у МОЗ за № 17/3700/ЗПІ-21 від 19.11.2021 

і 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 19 Закону запит на інформацію – це 

прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що 

знаходиться у його володінні. 

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. 

Враховуючи зазначене, сформульоване у Вашому запиті питання не 

підпадає під дію Закону і розглядається в порядку, визначеному Законом 

України «Про звернення громадян». 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, 

поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до 

календаря щеплень. 

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 
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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. 

Враховуючи зазначене, прийнято наказ Міністерства охорони здоров'я 

України від 04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим 

профілактичним щепленням», який зареєстровано в Міністерства юстиції 

України 07.10.2021 за №1306/36928 (зі змінами, внесеними, наказом МОЗ від 

01.11.2021 № 2393 «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв 

та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним 

щепленням», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України                         

08.11.2021 за № 1452/37074).  

Пунктом 41
6
 постанови 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» 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. 

Також інформуємо, що на виконання доручення Прем’єр-міністра 

України Міністерство економіки України після спільного опрацювання з 

Міністерством юстиції України і Національним агентством України з питань 

державної служби запропонувало наступний алгоритм дій роботодавця 

стосовно осіб, які не дотримуються вимог щодо обов’язкової вакцинації проти                

COVID-19: 
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1. Роботодавець (з Переліку) має поінформувати всіх працівників (без 

винятку) про: 

- необхідність отримання обов’язкового профілактичного щеплення 

проти гострої респіраторної хвороби COVID-19; 

- можливі місця (пункти) проведення обов’язкового профілактичного 

щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19; 

- правові наслідки у разі відмови або ухилення від обов’язкового 

проведення профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (відсторонення від 

роботи). 

2. За можливості, здійснити заходи, спрямовані на організацію 

проведення обов’язкових профілактичних щеплень працівників проти гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 та іншу допомогу працівникам, з метою 

сприяння їх проведенню. 

3. Задокументувати шляхом складання відповідного акту випадки 

ухилення або відмови працівника від проходження щеплення. У разі наявності 

абсолютних протипоказань до проведення профілактичних щеплень проти 

СOVID-19 – отримати копію висновку лікаря щодо наявності протипоказань до 

вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 (форма № 028-1/о), 

виданого закладом охорони здоров’я. 

4. У разі наявності задокументованих випадків ухилення або відмови 

працівника від проходження щеплення та якщо з моменту набуття чинності 

норм наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 р. 

№ 2153, працівник продовжує ухилятись або відмовлятись від щеплення за 

відсутності протипоказань, роботодавець відсторонює працівника від роботи 

шляхом видання наказу (розпорядження) з обов’язковим доведенням його до 

відома особи, яка відсторонюється, не пізніше дня видання такого документу у 

встановленому порядку. Строк відсторонення встановлюється до усунення 

причин, що його зумовили. 

5. Отримання однієї дози дводозної вакцини проти COVID-19 не 

вважається ухиленням або відмовою працівника від проходження щеплення, а 

відтак не може бути підставою для відсторонення. 

6. Питання оплати періоду відсторонення необхідно вирішувати з 

урахуванням норм частини першої статті 94 Кодексу законів про працю 

України та частини першої статті 1 Закону України «Про оплату праці». 

Оскільки під час відсторонення працівник тимчасово увільняється від 

виконання своїх трудових обов’язків та не виконує роботу, то за загальним 

правилом такому працівникові заробітна плата в період відсторонення не 

виплачується, якщо інше не встановлено законодавством. 

Законодавством прямо не передбачено обов’язку роботодавця щодо 

збереження за працівником заробітної плати на період його відсторонення від 

роботи у зв’язку з відмовою або ухиленням від проведення обов’язкових 

профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Водночас колективним та/або трудовим договором, рішенням 

роботодавця в межах компетенції може бути передбачено і інші умови. 
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7. Після усунення обставин, що обумовили відсторонення від роботи 

(закінчення дії карантину або отримання особою щеплення проти гострої 

респіраторної хвороби COVID-19) працівник має бути допущений до роботи. 

Листи МОЗ мають інформаційно-роз’яснювальний характер та не 

встановлюють правових норм.  

 

 

 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності                                              Ірина РУДЕНКО 
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