
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 з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації  Анастасія БОНДАР

В. Кузнецов
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Додаток 
 

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

 
- Реліз «МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим» 

https://drive.google.com/drive/folders/12uniFSj4GqvLVjEvDMAenXfsfQKYxj5S 

- Реліз «91% госпіталізованих із COVID-19 в Україні 1-7 листопада  – невакциновані» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cZxaBkjZ4mdPrhAJU0Ws_j8EGjpVqyrr 

- Реліз «МОЗ розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19, є 

обов’язковим» https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12uniFSj4GqvLVjEvDMAenXfsfQKYxj5S 

- Реліз «ЮНІСЕФ доставив в Україну близько 3 млн доз вакцини Moderna у рамках COVAX» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lvsSCljk4PltCU6PcxWqf1-Zi5F8td2x 

- Публікація про те що у Києві – головному храмі Української Греко-Католицької Церкви - 

відкрився пункт масової вакцинації проти COVID-19 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/138he_TCLrpHUgtklijIllWAzRRUpTmug 

- Відео із Блаженнішим Святославом Шевчуком (УГКЦ) 

Текст: https://docs.google.com/document/d/1cQEjgxKyUiDGzhP317YIb3i6nJ4g2hIGn_M92GXvP9w/edit 

Відео: https://drive.google.com/file/d/1gelQLkfPorMJ3HMrAOmbiRw79qApMybT/view?usp=sharing 

- Відео "Алгоритм допомоги літнім людям записатися на вакцинацію" Відео: 

https://drive.google.com/file/d/1_lv60NmiZeOVMGqh5w-7eGLeh38gM_61/view?usp=sharing Текст: 

https://docs.google.com/document/d/14EU2L2tr4VOUrR6awQKwX9AFgl8BOr9yASYStvP_ItQ/edit?usp=sha

ring 

- Відео з освітянкою з регіонів (історія №38 Парова Ганна)  

Відео: https://drive.google.com/file/d/1UDOOpucLMZE7U80A-dCYogq9Pw5kreAg/view?usp=sharing 

Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1LuhdBHN5zR9lGLb5JBsoaRdCNot5dJyWWDxI5X6NP7U/edit?usp=sh

aring 

- Відео про вакцинацію вагітних  

Відео: https://drive.google.com/file/d/1AKREE3bMkSofw5vmXXdvM0-s867ccFJs/view?usp=sharing Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1yTt48GaGdGDsXsDr7x_47teNu74ooeWk0hR0f9ZZ1UM/edit?usp=s

haring 
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