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Директорат громадського здоров'я та профілактики захворюваності                                           

Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції розглянув Ваш 

запит на публічну інформацію від 08.12.2021, що надійшов до МОЗ України від 

09.12.2021 № 17/4259/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. 

 Наказом затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням (в разі 

відсутності абсолютних медичних протипоказань до проведення 

профілактичних щеплень), передбачивши включення обов'язкових 

профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на період дії карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, для працівників (далі – Перелік):  

1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.  

2. Місцевих державних адміністрацій.  

3.Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної 

(професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальні, дошкільної, 
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позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ 

незалежно від типу та форми власності. 

4. Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

центральних органів виконавчої влади. 

5. Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального 

захисту для дітей, реабілітаційних закладів. 

 6. Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів 

державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 

2015 року № 83.  

В Україні застосовуються обмежувальні протиепідемічні заходи, 

затверджені  постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року         

№ 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 та доповненнями), з якими можна ознайомитися за інтернет 

посиланням https://zakon.rada.gov.ua/go/1236-2020-п. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1096 

внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року         

№ 1236. 

Відповідно до пункту 416  вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів 

України керівникам державних органів (державної служби), керівникам 

підприємств, установ та організацій доручено забезпечити: 

1) контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти 

СOVID-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 СOVID-19 яких 

визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких 

обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-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 СOVID-19 

та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти 

СOVID-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 
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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. 

3 листопада 2021 року проведено спільний брифінг заступника Міністра 

охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України 

Кузіна І. В. та в.о. Голови Державної служби України з питань праці 

Дегнери І. А. щодо роз’яснень алгоритму дій роботодавця відповідно до статті 

46 Кодексу законів про працю та статті 12 Закону України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб» (https://moz.gov.ua/article/news/z-8-listopada-

nevakcinovani-proti-covid-19-pracivniki-jaki-pidljagajut-

obov%e2%80%99jazkovim-scheplennjam-budut-vidstoroneni-vid-roboti-

%e2%80%93-igor-kuzin-). 

Також інформуємо, Мінекономіки на виконання пункту 8 доручення 

Прем’єр-міністра України від 12.10.2021 № 47166/0/1-21 після спільного 

опрацювання з Міністерством юстиції України і Національним агентством 

України з питань державної служби підготувало та надіслало центральним та 

місцевим органам виконавчої влади лист від 03.11.2021 № 4706-06/52950-03 

(копія додається) з роз’ясненням стосовно алгоритму дій роботодавця відносно 

осіб, які не дотримуються вимог щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19. 

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. 

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). 
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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 

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. 

 

 Додаток: на  3 арк. 

 

В.о. Генерального директора  

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності            Олексій ДАНИЛЕНКО 
 
 

 

 
Запорожець  253 0713 

  

 

 

$`5ABA1|SRSTPy¢®¡¥¡®¡¤¡¨ 


