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Директорат громадського здоров'я та профілактики захворюваності                
Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції розглянув Ваші 2 

аналогічні запити на публічну інформацію від 08.12.2021, що надійшли до МОЗ 

України від 09.12.2021 № 17/4262/ЗПІ-21та №17/4268/ЗПІ-21 , та повідомляє. 
  Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» з метою забезпечення епідемічного благополуччя 
населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної 
профілактики, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, Міністерство охорони здоров’я України розробило 
та затвердило наказом від 04 жовтня 2021 року № 2153 Перелік професій, 
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим 
профілактичним щепленням, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928.  

 Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 листопада 2021 
року № 2393, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 листопада 
2021 року за № 1452/37074, внесено зміни до наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153. 

Додатково повідомляємо, відповідно до пункту 4 Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої 
влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

28 грудня 1992 року № 731, 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 про державну реєстрацію нормативно-правових 
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актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731). 

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, внесено до Єдиного державного реєстру 
нормативно-правових актів 07 жовтня 2021 року (реєстраційний код акта 
107592/2021) та опубліковано в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник 
України» 08 жовтня 2021 року (№ 78). 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 жовтня 2021 
року № 2362 внесено зміни до Дорожньої карти з впровадження вакцини від 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію 
коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках, затверджений 
наказом Міністерства охорони здоров’я України  від  24 грудня 2020 року      
№ 3018. а саме: в розділі «МЕТА ТА ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАКЦИНИ ВІД 
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19» абзац десятий «Вакцинація від 
коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп 
населення та професійних груп» виключено. 

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України від 6 квітня 2000 
року №1645-III «Про захист населення від інфекційних хвороб»: якщо особа та 
(або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних 
щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в 
разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності 
свідків. 

За відмову від обов'язкових профілактичних щеплень будь-яка 
відповідальність, штрафні санкції, позбавлення премій не передбачено. 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 травня 2019 року        
№ 1126 затверджено Порядок організації проведення епідеміологічного нагляду 
за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з 
готовності в міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону 

захворюваності на грип та ГРВІ, з яким можна ознайомитися за посиланням на 
сайті https://moz.gov.ua/. 

Епідемічний поріг – інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, що 

використовується для визначення початку епідемічного підйому 

захворюваності та її інтенсивності, вираховується за допомогою методу 

побудови рухомої епідемічної кривої (далі – МЕМ-метод). 
Відповідно до Додатку 5 «Алгоритм розрахунку епідемічних порогів 

захворюваності на грип  та ГРВІ» епідемічний поріг розраховується  на підставі 
багаторічних спостережень,: вносяться потижневі дані захворюваності на грип 
та ГРВІ на 100000 населення за останні 7 епідемічних сезонів до форми для 
розрахунку епідемічних порогів МЕМ-методом відповідно до Керівництва 
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ВООЗ «Стандарт глобального епідеміологічного нагляду за грипом». На 
підставі вищезазначеного, епідемічний поріг для коронавірусної інфекції 
COVID-19 не розраховувався. 

Всесвітньою організацію охорони здоров’я визнано розповсюдження 

COVID-19 у країнах світу пандемією, реєстрація випадків захворювання у 
більшості країн світу на всіх континентах. 
 

В.о. Генерального директора  

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності            Олексій ДАНИЛЕНКО 
 
 

 

 
Запорожець  253 0713 
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