
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 29 жовтня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 273 Р  

 

Про посилення заходів щодо забезпечення вакцинації 

 

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

враховуючи вимоги 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» (зі змінами внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1096), постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 червня 2021 року № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що 

підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від 

зазначеної хвороби»,  розпорядження міського голови від 12 серпня 2021 року № 187 Р «Про 

заходи щодо забезпечення вакцинації», зобов’язую: 

 

1.  Керівникам структурних підрозділів Білоцерківської міської ради та її виконавчого 

комітету, з метою забезпечення епідемічного благополуччя, допускати до роботи працівників 

за умови наявності COVID-сертифіката, а саме: документа, що підтверджує отримання 

повного курсу вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2 (міжнародного чи внутрішнього сертифіката), або документа, 

що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини («жовтий» COVID-19-сертифікат), 

чи однією дозою однодозної вакцини, чи двома дозами дводозної вакцини («зелений» COVID-

19-сертифікат), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 

дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або документа, що підтверджує 

негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що 

проведений не більш як за 72 години до дня виходу на роботу, або документа про одужання 

особи від зазначеної хвороби, що діє 180 діб від дати забору біологічного матеріалу для аналізу 

з позитивним результатом тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції 

або методом Ag-RDTs, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія 

(Дія). 

2. Взяти до відома: 

2.1. підтвердження чинності COVID-сертифіката здійснюється за ініціативою керівника 

структурного підрозділу Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету; 

2.2. в разі відсутності документа, визначеного пунктом 1 розпорядження забезпечити 

відсторонення працівників від роботи відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю 

України; 

2.3. відсторонення працівників від роботи здійснювати шляхом видання наказу або 

розпорядження керівника з обов’язковим доведенням його до відома особам, які 

відсторонюються, крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких 
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профілактичних щеплень проти СOVID-19 відповідно до Переліку медичних протипоказань 

та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899 (в редакції наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 11 жовтня 2019 року № 2070) та надали медичний висновок про наявність 

протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я;  

2.4. строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили. 

3. Керівникам підприємств, установ, організацій комунальної форми власності 

забезпечити неухильне дотримання пункту 416 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» (зі змінами 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1096).   

4. Розпорядження набуває чинності з 08 листопада 2021 року. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 


