
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ 

стосовно імунопрофілактичної роботи в Україні 

 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ 

 

Наказ МОЗ України від 02.02.2021 №165 «Про затвердження Примірного 

переліку лікарських засобів та медичних виробів для надання медичної 

допомоги при невідкладних станах у пунктах щеплення» 

 

Наказ  від 31.12.2009  №1095 «Питання організації роботи  Кабінетів 

щеплень» 

 

Наказ від 09.09.2014  № 635 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони 

здоров'я» (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я № 

15 від 02.01.2019 і  № 1428 від 24.06.2019) 
 

Наказ  від 24.04.2015  № 242 « Про затвердження Правил утилізації та 

знищення лікарських засобів» (Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 18 

травня 2015 р. за № 550/26995) 

 

Наказ від 03.04.2018 р. № 610 «Про внесення змін до Правил зберігання та 

проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних 

закладах» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2018 р. 

за № 522/31974) 

Наказ  від 22.11.2011  № 809 «Про затвердження Порядку встановлення 

заборони (тимчасової заборони) та  поновлення обігу лікарських засобів 

на території України» (зі змінами) (Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України30 січня 2012 р. № 126/20439) 

Наказ від 25.07.2008 № 413 «Про затвердження обліково - звітних форм 

планування і виконання профілактичних щеплень "УкрВак 08" 

Наказ  від 16.09.2011  № 595 «Про порядок проведення профілактичних 

щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних 

препаратів» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України    10 жовтня 2011 р. за  

№ 1159/19897) – залишаються чинними пункти наказу: 

1.4. Порядок відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу . 

1.5. Порядок забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та 

обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні 

 

Наказ від 11.10.2019 № 2070 «Про внесення змін до Календаря  
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профілактичних щеплень в Україні та Переліку медичних протипоказань до  

проведення профілактичних щеплень» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 26 листопада 2019 р. за N 1182/34153)   

Наказ від 01.02.2019  № 280 «Про внесення змін до Положення про  

організацію і проведення профілактичних щеплень та Державних 

санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів 

охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) 

допомогу» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2019 р. за № 

213/33184) 

Наказ  від 26.09.2016  № 996  «Про внесення змін до деяких наказів  

Міністерства охорони здоров’я України» (Зареєстровано в Міністерстві  юстиції  

України 19 грудня 2016 р. за № 1649/29779) -  зміни щодо фармаконагляду 

 

Наказ від 27.02.2019  № 473 «Про затвердження Порядку розподілу та  

передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які 

використовуються для профілактичних щеплень» (Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 15 квітня 2019 р. за № 390/33361) – вакцини і медичні 

вироби мають право отримувати заклади всіх форм власності і ФОП, які мають 

договір з НСЗУ 

 

Наказ від 31.12.2009  № 1086 « Про затвердження форми первинної 

облікової  документації N 063-2/о "Інформована згода та оцінка стану здоров'я 

особи або дитини одним з батьків або іншим законним представником дитини 

на проведення щеплення або туберкулінодіагностики" та Інструкції щодо її 

заповнення» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2010 р. за № 

594/17889 ) 

 

Наказ від 18.05.2018 № 947 «Про внесення змін до Календаря профілактичних 

щеплень в Україні» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 червня 2018 року 

за № 659/32111) -  новий календар профілактичних щеплень  

 

Наказ від 23.04.2019 №958 «Про внесення змін до Календаря 

профілактичних щеплень в Україні» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

від 25.04.2019 №442/33413) – зміни щодо вакцинації проти кору, епідемічного паротиту, 

краснухи 

 

Наказ від 11.08.2014  № 551 «Про удосконалення проведення  

профілактичних щеплень в Україні» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 13 жовтня 2014 р. за № 1237/26014)  -затверджено Календар  профілактичних 

щеплень 

 

 

 



Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок 

проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й 

обігу медичних імунобіологічних препаратів» 

від 16 вересня 2011 р. № 595 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

10 жовтня 2011 р. за № 1159/19897 

Із змінами і доповненнями, внесеними 

 наказами Міністерства охорони здоров’я України 

 від 11 серпня 2014 року № 551, 

 від 26 вересня 2016 року № 996, 

від 18 травня 2018 року № 947 
 

 

КАЛЕНДАР ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

1. Щеплення за віком 
 

Вік Щеплення проти 

1 день   Гепатиту B         

3 - 5 днів Туберкульозу           

2 місяці 

  Гепатиту B 

Дифтерії, 

кашлюу, 

правця 

Поліомієліту 
Гемофільної 

інфекції  
  

4 місяці 

    

Дифтерії, 

кашлюку, 

правця 

Поліомієліту 
Гемофільної 

інфекції  
  

6 місяців 

  Гепатиту B 

Дифтерії, 

кашлюку, 

правця 

Поліомієліту     

12 місяців 

        
Гемофільної 

інфекції  

Кору, 

краснухи, 

паротиту 

18 місяців 

    

Дифтерії, 

кашлюку, 

правця 

Поліомієліту     

6 років 

    
Дифтерії, 

правця 
Поліомієліту   

Кору, 

краснухи, 

паротиту 

14 років 

      Поліомієліту     

16 років 

    
Дифтерії, 

правця3 
      

26 років 

    

Дифтерії, 

правця 

(надалі - 

кожні 10 

років) 
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