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10.09.2021 р.       № 02/154 
 На №______________                 

Головам територіальних організацій, 

профкомів обласного підпорядкування  

обласної організації Профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

Керівникам органів управління освіти 

територіальних громад 

 

Керівникам закладів освіти 

 

Про вакцинацію від COVID-19 

 

У зв’язку із численними зверненнями членів Профспілки щодо здійснення окремими 

керівниками закладів освіти тиску на працівників, вимагаючи обов’язкової вакцинації від 

COVID-19, Кіровоградський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки 

України повідомляє наступне. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 787 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236» внесено зміни 

щодо організації роботи закладів освіти в умовах погіршення епідемічної ситуації в 

Україні: у разі встановлення на території України «жовтого», «помаранчевого» та 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки, забороняється відвідування закладів освіти 

здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів за участю здобувачів 

освіти, якщо у закладі провакциновано менш  ніж 80% працівників. Відповідно  ці 

працівники мають надати документ,  що підтверджує отримання повного курсу вакцинації 

(пункт 3, підпункт 15-1 Постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236). 

Тобто якщо в закладі освіти провакцинувалися менше 80% працівників – у 

«жовтому», «помаранчевому», «червоному» рівні епідемічної безпеки такий заклад буде 

зобов’язаний працювати дистанційно.  

При запровадженні дистанційної форми оплата праці здійснюється згідно тарифікації. 

Наразі вакцинація працівників від COVID-19, в тому числі педагогічних, є 

добровільною.  

На даний час центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони здоров’я, тобто, Міністерством охорони здоров’я 

України, не затверджений Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інфекційних хвороб. 

Зважаючи на це, відсутні правові підстави для вимог обов’язкової вакцинації. 

Відповідно, застосування будь-яких санкцій до невакцинованих працівників 

(відсторонення від роботи, зменшення заробітної плати до двох третин, відпустка без 

збереження заробітної плати тощо) є порушенням чинного законодавства та 



перевищенням повноважень керівника. Такі дії кваліфікуються як дискримінація, що 

заборонено як національним, так і міжнародним законодавством. 

Ст. 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується 

на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не 

передбачено законодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

Офіційна позиція Міністерства освіти та науки України щодо вакцинації від COVID-

19 викладена у листі № 4.5/1881-21 від 30.06.2021 року: «На сьогодні обов’язковість 

вакцинування педагогічних працівників закладів освіти проти COVID-19 законодавчо не 

передбачена. Вона є добровільною та не впливає на їхнє залучення до роботи в закладах 

освіти». 

Аналогічні роз’яснення надали міністр овіти і науки України С.Шкарлет 

(https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3295312-skarlet-zapevniv-so-primusovoi-

covidvakcinacii-vciteliv-ne-bude.html) та освітній омбудсмен С.Горбачов 

(https://eo.gov.ua/nedopusk-nevaktsynovanoho-pedahohichnoho-pratsivnyka-do-roboty-narazi-

nezakonnyy/2021/08/10/).  

Одночасно наголошуємо, що Профспілка працівників освіти і науки України не 

виступає ні «за», ні «проти» вакцинації проти COVID-19. Вважаємо, що кожен 

громадянин повинен самостійно і добровільно прийняти рішення щодо проведення 

щеплення на підставі повної поінформованості про дану медичну процедуру та 

враховуючи стан свого здоров’я. 

Зважаючи на викладене вище, просимо забезпечити дотримання чинного 

законодавства, прав та інтересів працівників в ході кампанії по вакцинації від COVID-19. 
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