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Секретаріат Кабінету  

Міністрів України 

 

Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності в межах 

компетенції  розглянув Ваш запит на отримання публічної інформації від 14.11.2021, 

надісланий до МОЗ України листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 

19.11.2021 № 37696/0/2-21 та повідомляє. 

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні 

ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, 

що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно зі статтею 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 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. Перелік 

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим 

профілактичним щепленням затверджено наказами МОЗ від 04.10.2021 № 2153 «Про 

затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов'язковим профілактичним щепленням» зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 07.10.2021 за № 1306/36928 та 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.   

Згідно з пунктом 41
-6

 постанови Кабінету Міністрів України від 9.12.2020 № 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» (зі змінами) доручено 

керівникам державних органів (державної служби), керівникам підприємств, установ 

$`5ABA1|RSUYRt¢®¡¥¡¤¡®¡¥ 



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 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. 

Додаток: на 6 арк.  

 

 

Генеральний директор Директорату  

громадського здоров’я та профілактики 

захворюваності                                                                                         Ірина РУДЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Губар 
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