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21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2, тел.67-60-69,67-60-76  

       

Вих. №166 від 26.08.21 

Головам районних міських, сільських, 

селищних організацій Профспілки 

працівників освіти і науки 

 

Керівникам органів управління освітою 

 

Керівникам закладів освіти 

 

Про новації у правилах роботи 

закладів освіти в умовах карантину  

 

 

 На численні звернення членів профспілки щодо примусової вакцинації педагогічних  

та інших працівників закладів освіти Вінницької області роз’яснюємо наступне. 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року №855 внесено  

зміни до п.1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року №338 

«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної 

ситуації» та до п.1 постанови 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», якими продовжено карантин до 1 

жовтня 2021 року. 

 Відповідно до п. 22 постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 9.12.2020 року 

з 17 червня 2021 року на території України встановлюється «зелений» рівень епідемічної 

небезпеки. 

 Постановою Кабінету Міністрів України №797 від 28 липня 2021 року внесено зміни 

до постанови Кабінету Міністрів №1236 від 9 грудня 2020 року та доповнено пункт 3 

підпунктом 151 такого змісту: «відвідування закладів освіти здобувачами освіти та 

проведення в закладах освіти масових заходів ( вистав,свят, концертів) за участю 

здобувачів освіти, у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу документа, 

що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, забороняється у разі встановлення 

«жовтого» рівня епідемічної небезпеки додатково до обмежувальних заходів, передбачених 

пунктом 22  цієї постанови. 

 Виходячи із змісту п\п 151п.3 постанови Кабінету Міністрів України за логікою 

робота закладів освіти при переході територій до «жовтої» зони карантинних обмежень 

можлива у звичайному режимі за умов, якщо не менше 80% працівників цих закладів 

отримали повний курс вакцинації – 2 вакцини. 

 Вакцинація пов’язана із ризиком певних ускладнень для здоров’я людини, а там, де є 

ризик, мусить бути вибір. 

Особисті межі людини прописані у Конституції України, яка гарантує 

недоторканість здоров’я, честі  й гідності. 
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Відтак, будь-які медичні процедури, виключно з вакцинацією, є неприпустимими  

без згоди людини. 

 У ст. 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 

зазначено, що кожен громадянин мусить піклуватися про своє здоров’я і здоров’я дітей, не 

шкодити здоров’ю інших громадян, проходити профілактичні медичні огляди і робити 

щеплення. А в статті 43 вищевказаного закону  йдеться про те, що пацієнт мусить дати 

згоду на будь-яку медичну допомогу, зокрема й на щеплення (крім прямої загрози життю, 

як от у випадку сказу, коли вакцинація здійснюється незалежно від волевиявлення 

хворого). 

 Отже, вакцинуватись чи ні вирішує сам пацієнт, адже це його право, а не обов’язок. 

 Наразі вакцинація від COVID-19 в Україні є добровільною. Тому, вакцинувати 

примусово від COVID-19 в Україні на сьогоднішній день не можна. 

 Разом з тим,  відділами освіти видаються накази, якими  зобов’язують керівників 

закладів освіти отримати повний курс вакцинації не менше, як до 80% працівників цих 

закладів, що порушує  права працівників освіти та суперечить чинному законодавству 

України. 

 Наголошуємо на тому, що у разі переходу території до «жовтої» зони та відсутності 

80%  вакцинованих працівників, у закладі освіти може бути введено дистанційну форму 

навчання наказом директора закладу загальної середньої освіти.  

 На підставі викладеного, пропонуємо при вакцинації працівників закладів освіти 

дотримуватись принципу добровільності на зазначену медичну маніпуляцію, що сприятиме 

дотриманню конституційних прав працівників освіти на недоторканість здоров’я, честі і 

гідності. 

 Стосовно форми навчального процесу у звичайному режимі при переході території у 

«жовту» зону приймати рішення, враховуючи кількість вакцинованих працівників не менше 

80%. 

 Роз’яснюємо також, що закони України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

передбачають обов’язковість щеплень від туберкульозу, дифтерії, коклюшу, правця та кору. 

 І тільки відмова від цих щеплень є підставою для відсторонення працівника від 

виконання роботи в закладі освіти відповідно до ст. 12 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб». 

 Застерігаємо Вас проти порушення прав освітян на працю,яке гарантоване ст.43 

Конституції України. 

 

Голова облорганізації Профспілки  С.Пугачов 

 

 
Вик. Кутик О.А., 0674679083 

 

  


