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Секретаріат Кабінету  

Міністрів України 
 

Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності в межах компетенції 

розглянув Ваш запит від 08.12.2021, надісланий до МОЗ України листом Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2021 № 40887/0/2-21 та надає запитувану інформацію. 

Одночасно повідомляємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 

2020 р. № 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» з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 19 грудня 2020 р. до 31 грудня 2021 р. на території 

України установлено карантин. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338-р 

«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної 

ситуації» з урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації охорони 

здоров’я щодо визнання розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемією, з метою 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та 

відповідно до статті 14 та частини другої статті 78 Кодексу цивільного захисту України для 

єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України установлено режим 

надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. Міністра охорони здоров’я призначено 

керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Міністерствам, 

іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним 

адміністраціям за участю підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності 

доручено здійснити заходи у межах та обсягах, що необхідні для ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації. Координацію заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

покласти на Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

Режим надзвичайної ситуації встановлює обов'язки для громадян. Згідно зі статтею 21 

Кодексу цивільного захисту України громадяни України зобов’язані: дотримуватися правил 

поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; дотримуватися заходів безпеки у побуті та 

повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної 

дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної 

ситуації; вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення, 

надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засобами захисту; 

повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення надзвичайних ситуацій; 

дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів. 
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Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій користуються тими самими правами, а також несуть такі 

самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами 

чи міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

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 грудня 2020 р. № 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) керівники державних органів (державної 

служби), керівники підприємств, установ та організацій повинні 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. 
 

 

В.о. Генерального директора Директорату  

громадського здоров’я та профілактики 

захворюваності                                                                                             Олексій ДАНИЛЕНКО 
 

 

 

 

 

 

Губар 
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