
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 2 арк.

Заступник Міністра  Тарас ШЕВЧЕНКО

О. Гаврилова 
234 41 93
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Додаток 
 

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

 
- Відео «Про ефективність вакцини Moderna». Відео: https://drive.google.com/file/d/18s8-

PF6NDtKahXg0eFT55YkOkyivHeWf/view?usp=sharing Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1AdVP2FPYm7x8EcRP-7hjrzWX-CvycmurEc_AWN_NXTw/edit  

- Публікацію з цитатою лікаря-онколога про вакцинацію від COVID-19 людей з онкологічними 

захворюваннями. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hGuPYLVwjMCW0h3Qcu6wp8gvdms2gQpl 

- Відео із закликом вакцинуватись - Протоієрей Андрій Боднарук. Текст: 

https://docs.google.com/document/d/15te6rKAAjqfL7EslinE4U7ImQZar65lHpKNTdToWZg8/edit  Відео: 

https://drive.google.com/file/d/1Z7dF4Y-UTgkodqxlyY6Ao7Ht8TDb04up/view?usp=sharing 

- Публікацію «Як можна комбінувати вакцини» 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wKWKNgs_7ZmsgWDQ1sh_ZfX7SYtPEC2F  

- Відеоінструкцію про те, як отримати COVID-сертифікат на порталі або у застосунку “Дія Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1sPpflNMceMmNRWF-

HQsYMZL_lMp_8q7vZaWDx76I7Wk/edit?usp=sharing Папка з відео: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uKCqwdFt6BpCaxfgpUIWB-pNssqYdGnA?usp=sharing 

- Публікацію з відповідями на питання про вакцинацію. Також є картинки для сторіс. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pGk4DSqciyy1hFfxBo-g-zixg3j9MUz9  

- Відео із новорічною вакцинкою, нагадування про важливість 2 дози Відео: 

https://drive.google.com/file/d/1WP8Tp4Sczg7ax26v--Q1bkXBEuBDtDs0/view?usp=sharing Те…  

- Відеоролик «Твоя свобода та життя – твій вибір» Відео 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1S3Q9N1ptk2b-GPIM7_eS4iv5pxZlUrv7 Текст 

https://docs.google.com/document/d/1Uc_p-fNcGvDG4L4jCkUlTTQJ9ZKRtKabnYAjv7Ko6sI/edit  

- Публікацію з цитатою лікаря-кардіолога про вакцинацію від COVID-19 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Pf5teUWDaYR5d-pMstEjFupoQuFcgVfE 

- Відеоролик із лікарем-пульмонологом 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Pf5teUWDaYR5d-pMstEjFupoQuFcgVfE 

- Відеоролик про необхідність вакцинуватися навіть тоді, коли перехворів Відео: 

https://drive.google.com/file/d/1TPfnZGkMz_3QWO0A1a1cHJjJqRWJXeOm/view?usp=sharing Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1JEOF-p_p2Rjco06k_TKZ6oEd8WcsP8cARAkEmnkOK7c/edit 

- Реліз «Хто може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KvWtqmBIFl9hIPfwdqNVgxlFP3_SYTFR  

- Карта охоплення областей щепленнями https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ii8-

axUbZCMW8AO0WhhAm_29CR4c9PLg  

- Відеоролик із закликом вакцинуватись від Архієпископа Євстратія (Зоря), речник Київської 

Митрополії ПЦУ Текст: https://docs.google.com/document/d/1GiiHgiEHqlSCbPiuUMVH2qwAi37sXD3b-

QW07f_17pU/edit Відео: https://drive.google.com/file/d/1-

262NIZWHveT6MGynJ04IfrucjHxaWJr/view?usp=sharing 
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- Відеоролик про вакцинацію із ученим-нейрохірургом Віталієм Цимбалюком Текст: 

https://docs.google.com/document/d/10ewUNTmke4vbIJxkCzZcyWwSlLoMQjQX6GVpgRB43CU/edit?usp=s

haring Відео: https://drive.google.com/file/d/1kDzbM7b5ui1gCrylnsbbfkCBVvTYv-6V/view?usp=sharing 

- Відеролик про вакцинацію вагітних (акушер-гінеколог) Наталія Лелюх Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1b1CR-

wxiEWCjCZAOmHACpxWQCDxkQI0Yn0kJuYqwvkY/edit?usp=sharing Відео: 

https://drive.google.com/file/d/1450G0Eu_wFoSWTwKSaZVY-xmGqdEJ5pK/view?usp=sharing 


