
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

(МКІП)
вул. Івана Франка, 19, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 235-32-57, тел. (044) 235-23-78

E-mail: info@mkip.gov.ua,  web-site: http://mkip.gov.ua/ код згідно з ЄДРПОУ 43220275 
________________________________________________________________________________

від ____________ 20__ р. № _______ На № ________ від ________ 20__ р.

Керівникам підприємств,
установ та організацій,

підпорядкованих МКІП

МКІП бере активну участь у проведенні інформаційно-роз’яснювальної 
кампанії серед населення щодо проведення добровільної вакцинації від гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. У 
контексті цієї роботи реалізуються заходи з поширення відповідної інформації, 
надається сприяння іншим органам влади у протидії COVID-19 та поширенні 
тематичної соціальної реклами.

Зокрема, МКІП в межах компетенції забезпечує розповсюдження 
відповідних роликів, поширення іншої інформаційної продукції, надає 
рекомендації щодо поширення відповідної інформації у мережі Інтернет та 
соціальних мережах.

Додатком до листа надаємо актуальні доповнення до раніше надісланого 
переліку контенту, що може бути використаний з метою інформування людей 
літнього віку та інших пріоритетних категорій населення щодо вакцинації проти 
COVID-19.

Просимо розглянути можливість поширення згаданих інформаційних 
матеріалів через доступні канали комунікації (наприклад, інформаційні сайти 
закладів та установ), та їх використання під час здійснення щоденних завдань і в 
процесі надання послуг громадянам.

Додаток: доповнення до переліку актуального контенту для 
поширення з метою запобігання COVID-19 на 1 арк.

Заступник Міністра            Тарас ШЕВЧЕНКО

В. Кузнецов

mailto:info@mkip.gov.ua


 
1 

 

Додаток 
 

Доповнення до переліку актуального контенту для поширення з метою 
запобігання COVID-19  

 
 

Матеріали, які поширює МКІП спільно з МОЗ за підтримки міжнародних партнерів (USAID 
та ЮНІСЕФ Україна) в межах інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо обмежувальних 

протиепідемічних дій, вакцинації проти COVID-19: 
 
- Новий відеоролик про вакцинацію. Відео має статус соціальної реклами. Текст 

https://docs.google.com/document/d/1hsCv3yPOkF-2hGObVwPvFWYmBEPAa-

eD8X14wQoiI6o/edit?usp=sharing 

Відео: https://drive.google.com/file/d/1WOmy7eGTYSAkRVRB8CjVq_Ye51plNhHb/view?usp=sharing 

- Реліз "В Україні рекомендували щепити від COVID-19 дітей 12+ за наявності усіх рутинних 

щеплень" https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZdoJgcw4zVgZ_vuze8L6eh8yLuhQVaYR 

- Реліз "Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у 

виключних випадках — роз’яснення МОЗ України" 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Fpg90pw52_vaFmJ1yITeTrIfz7hJv-jZ 

- Реліз «Ті, хто пропустив дату введення 2-ї дози вакцини від COVID-19, мають отримати її 

якнайшвидше» https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ikx744bS-z77AtZU2z2meE51AU45Kkdr 

- Реліз «93% госпіталізованих з COVID-19 в Україні 25-31 жовтня – невакциновані» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uTJFVvd3Y_cch__vIFRk7rfqkgreYVMW?fbclid=IwAR1YZJ2L3A3

3wNt_35aoUgRUHFL0jDWhKhRJz32wpXkJ8Uwu08u0NyNleSY 

- Реліз «МОЗ та Uklon продовжать заохочувати до вакцинації від COVID-19 промокодами на 

поїздки» https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tHmDESj71k_GHxSvopGF6smG22wfRSI1 

- Публікація «42% українців, які ще не вакцинувались, готові щепитись за певних умов» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rwY7z6ECQtfFNcUkFaFrM1gT1rCFXY5X 

- Ініціатива #інфоволонтери боротьби з COVID-19 для інформування 60+ про важливість 

вакцинації. Реліз: https://moz.gov.ua/article/news/kozhen-mozhe-dopomogti-zahistiti-ridnih-ta-znajomih-

litnogo-viku-moz-zaklikae-priednatis-do-infovolonteriv-borotbi-z-covid-19- 

Для інфоволонтерів  розроблено інформаційний пакет і кожен може долучитись допомогти літнім 

людям вакцинуватись: bit.ly/infovolunteersua" 
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