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Розглянувши запит на отримання публічної інформації від 22 листопада                    
2021 р. № ЗПІ-К-2277/0-21, в межах компетенції повідомляємо.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх 
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом.

Згідно з частиною першою статті 19 цього Закону запит на інформацію – 
це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, 
що знаходиться у його володінні.

Питання управління закладами освіти, які належать територіальним 
громадам або передані їм, віднесено до власних (самоврядних) повноважень 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (стаття 32 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»).

Відповідно до пункту 416 постанови Кабінету Міністрів України від 
09.12.2020 № 1236 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), керівникам державних органів 
(державної служби), керівникам підприємств, установ та організацій доручено 
забезпечити 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 України від 
04 жовтня 2021 р. № 2153 (далі - Перелік); відсторонення від роботи (виконання 
робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних 
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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 СОVID-19, виданий закладом охорони 
здоров’я;

За оперативною інформацією в Україні у 2020/2021 навчальному році 
працюють загалом 648,4 тис працівників закладів загальної середньої освіти. 
Відсторонено від роботи 6,5 тис працівників закладів загальної середньої 
освіти, з яких - 3,4 тис педагогічних працівників.

Збір запитуваної інформації формами державних статистичних 
спостережень не передбачено.

Додатково повідомляємо, що згідно із Положенням про Міністерство 
охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.03.2015 № 267 (зі змінами), МОЗ є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері охорони здоров’я, захисту населення від 
інфекційних хвороб, забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), імунопрофілактики, а також 
забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення.
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