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Щодо наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153

Міністерство юстиції України за результатами розгляду Вашого запиту на 
отримання публічної інформації від 16 листопада 2021 року щодо надання 

інформації про державну реєстрацію наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 04 жовтня 2021 року № 2153 «Про затвердження Переліку 

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

профілактичним щепленням», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

07 жовтня 2021 року за № 1306/36928, та копій документів, поданих на 
державну реєстрацію разом з цим наказом, повідомляє.

Згідно з підпунктами 8, 33 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 

2014 року № 228, Міністерство юстиції України відповідно до покладених на 
нього завдань: здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших 

органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній 

реєстрації; організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із 
діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які 
ним видаються. 

Під час здійснення державної реєстрації нормативно-правовий акт 
проходить три види експертиз: правова експертиза на відповідність Конституції 
та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду 

на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язанням 

України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis 

ЄС); антикорупційна експертиза; гендерно-правова експертиза, а також з 
урахуванням практики Європейського суду з прав людини (пункт 4 Положення 
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про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших 

органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 1992 року № 731). 

Відповідно до нормативних приписів пункту 11 Порядку подання 

нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та 
проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 05 лютого 2021 року за № 158/35780 (у редакції наказу 

Міністерства юстиції України від 26 березня 2020 року № 1207/5), за 
результатами проведених експертиз орган юстиції в межах установлених 

Положенням строків приймає рішення, зокрема, про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта. 
Так, за результатами проведених експертиз, а також з урахуванням 

положень частини другої статті 12 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», наказ Міністерства охорони здоров’я України від
04 жовтня 2021 року № 2153 «Про затвердження Переліку професій, 
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним щепленням» зареєстровано Міністерством юстиції України
07 жовтня 2021 року за № 1306/36928 (копія наказу Міністерства юстиції 
України від 07 жовтня 2021 року № 3557/5 «Про державну реєстрацію 

нормативно-правового акта» додається), включено до Єдиного державного 

реєстру нормативно-правових актів 07 жовтня 2021 року з присвоєнням 

реєстраційного коду 107592/2021 та опубліковано в інформаційному бюлетені 
«Офіційний вісник України» від 08 жовтня 2021 року № 78, стаття 4973.

При цьому, згідно з вимогами абзацу шостого пункту 12 Порядку подання 

нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та 
проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства 
юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661 (у редакції наказу 

Міністерства юстиції України від 26 березня 2020 року № 1207/5), суб’єкту 

нормотворення повернуто оригінал наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 04 жовтня 2021 року № 2153 «Про затвердження Переліку 

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

профілактичним щепленням», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

07 жовтня 2021 року за № 1306/36928, а також документи, які були подані 
разом з цим нормативно-правовим актом на державну реєстрацію.

Разом з цим, головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
охорони здоров’я, є Міністерство охорони здоров’я України, яке відповідно до 

покладених на нього завдань: узагальнює практику застосування законодавства 
з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його 

вдосконалення та внесення в установленому порядку проєктів законодавчих 

актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд 

Кабінету Міністрів України; здійснює розгляд звернень громадян з питань, 
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пов’язаних з діяльністю Міністерства охорони здоров’я України, підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери його управління (абзац другий 

пункту 1, підпункти 1 та 17 пункту 4 Положення про Міністерство охорони 

здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2015 року № 267) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 січня 2020 року № 90).

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра                                                               Олександр БАНЧУК

Лев СЛАБУН 271 17 88

Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством.


