
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
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Додаток 
 

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

 
- Розвінчування міфу «Вакцини не впливають на репродуктивну систему» Текст: 

https://docs.google.com/document/d/1WET9-

lVsjrARASXCVLgGd1auPbwTCdYiueRF5U3TnLs/edit?usp=sharing 

Відео: https://drive.google.com/file/d/1FFnRPY7zfSfOgRM27iV7tKZIZhDeqR1-/view?usp=sharing 

- Публікація з картою «Умови в’їзду до європейських країн» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y_88wJOLVOI7U3tyk27w8SQq7ETknbTX 

- Реліз «Професійна медична спільнота закликає українців щепитися від COVID-19, щоб 

вберегти життя та подолати пандемію» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BjvLScSaZ0n0CtyN8Gh_NBY9CX58jNe_  

- Відео із закликом вакцинуватись від В'ячеслава Камінського – заслуженого лікаря, директора 

Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини  

https://drive.google.com/drive/folders/1Ts5ocUcKqtxvGvZChxkMjZ8F-WTWlN8m 

-  Реліз «94% госпіталізованих із COVID-19 із серпня по жовтень в Україні – невакциновані» 

https://docs.google.com/document/d/1VNQl8_uQeBQEg-d_PivIWHEo0384p4ZsJwk7RbWNW94/edit 

- Наліпки “Ми вакциновані”, створені з метою інформування населення та привернення уваги 

до важливості вакцинації від COVID-19. Наліпки для розміщення доступні за посиланням у різних 

форматах: https://bit.ly/stickers_vaccination 
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