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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності 

Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції розглянув Ваш 

запит, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 

06.01.2022 № 411/0/2-22, і повідомляє.  

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.10.2021 № 2153, 

зареєстрованим в Міністерства юстиції України 07.10.2021 за №1306/36928 

затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, до якого включені, 

зокрема, працівники закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, 

професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі 

спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти 

та наукових установ незалежно від типу та форми власності. 

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» у разі відмови або ухилення від 

обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці 

працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. 

Пунктом 41
6
 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№ 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” (далі – постанова № 1236) визначено, що керівникам державних 

органів (державної служби), керівникам підприємств, установ та організацій 

необхідно забезпечити: 
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1) контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти 

СOVID-19 працівниками та державними службовцями, визначених згідно 

наказу МОЗ від 04 жовтня 2021 р. № 2153; 

2) відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних 

службовців, які відмовляються або ухиляються від проведення таких 

обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19, крім тих, які мають 

абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень та 

надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я;  

3) взяття до відома, що:  

на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних 

службовців здійснюється згідно із законодавством;  

відсторонення працівників та державних службовців здійснюється 

шляхом видання наказу або розпорядження керівника з обов’язковим 

доведенням його до відома особам, які відсторонюються;  

строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його 

зумовили. 

Також інформуємо, що 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. 

Листи МОЗ мають інформаційно-роз’яснювальний характер та не 

встановлюють правових норм.  

 

Додаток: на 3 арк.  

 

 

В.о. генерального директора 

Директорату громадського здоров’я 

та профілактики захворюваності                                   Олексій ДАНИЛЕНКО 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Марія Димитренко 
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