
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України  

«Про затвердження Змін до Положення про організацію  і проведення профілактичних 

щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку 

вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, Порядку відпуску громадянам вакцин 

та анатоксинів через аптечну мережу» 
 

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проєкту акта 

Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898 

1 2 

… 

4. Щеплення дозволяється проводити тільки зареєстрованими в 

Україні вакцинами/анатоксинами згідно з Календарем профілактичних 

щеплень в Україні, затвердженим наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 (у редакції наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551), 

та інструкціями із застосування вакцини або анатоксину, 

затвердженими в установленому порядку. 

У пунктах щеплень для здійснення вакцинації можуть бути задіяні 

лише ті медичні працівники (лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з 

медичною освітою), які пройшли спеціальну щорічну підготовку та 

володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а 

також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку 

післявакцинальних реакцій/ускладнень. 

 

 

… 

4. Щеплення дозволяється проводити тільки зареєстрованими 

в Україні вакцинами/анатоксинами згідно з Календарем 

профілактичних щеплень в Україні, затвердженим наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року 

№ 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України 

від 11 серпня 2014 року № 551), та інструкціями із застосування 

вакцини або анатоксину, затвердженими в установленому 

порядку. 

У пунктах щеплень для здійснення вакцинації можуть бути 

задіяні лише ті медичні працівники (лікар, фаховий молодший 

бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 

«Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я»), які 

пройшли спеціальну щорічну підготовку та володіють правилами 

організації і технікою проведення щеплень, а також навичками 

надання невідкладної допомоги в разі розвитку 

післявакцинальних реакцій/ускладнень. 
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7. Для забезпечення своєчасного проведення профілактичних 

щеплень лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою: 

7. Для забезпечення своєчасного проведення профілактичних 

щеплень лікар, фаховий молодший бакалавр, молодший 

бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 «Медсестринство» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: 

8. Медичний огляд перед щепленням є обов’язковим. 

 

 

 

8. Медичний огляд перед щепленням є обов’язковим та 

проводиться медичними працівниками, визначеними у 

пункті 4 цього Положення після заповнення форми наведеної 

у Додатку до цього положення. 

9. У медичній документації здійснюється відповідний запис лікаря 

про дозвіл на проведення щеплення та вкладається форма № 063-2/о. 

9. У медичній документації здійснюється відповідний запис 

медичного працівника, визначеного у пункті 4 цього 

Положення про дозвіл на проведення щеплення та 

вкладається форма № 063-2/о. 

Порядок відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу, затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 

1165/19903 

V. Порядок списання і знищення вакцин та анатоксинів у 

аптечній мережі 

… 

 

2. В аптечних закладах для списання вакцин та анатоксинів, не 

придатних до застосування, створюється комісія у складі трьох осіб із 

медичною або фармацевтичною освітою.  

 

 

 

V. Порядок списання і знищення вакцин та 

анатоксинів у аптечній мережі 

… 

 

2. Вакцини та анатоксини, визначені в пункті 1 цього Розділу 

відносяться до медичних відходів, поводження з якими 

проводиться відповідно до Державних санітарно-

протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними 

відходами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 08 червня 2015 року № 325. 
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4. Знищення вакцин та анатоксинів проводиться у тому самому 

приміщенні, де вони зберігаються. 

 

5. Правила знищення вакцин та анатоксинів:  

 

5.1. Ампули і флакони з інактивованими і рекомбінантними 

вакцинами та анатоксинами розкриваються, виливаються в раковину, 

скло викидається в ємність для сміття без додаткового знезаражування. 

5.2. Ампули і флакони з живими вакцинами після розкриття 

вкладають у дезінфекційний розчин на одну годину або на інший строк, 

визначений в інструкції про застосування дезінфекційних засобів, потім 

виливають у раковину, скло викидають у ємність для сміття. 

Пункти виключені: 

 

Порядок забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену 

туберкульозного в Україні, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1166/19904 

II. Структура «холодового ланцюга» 

… 
 

4. На всіх  рівнях  «холодового  ланцюга»  повинні  працювати 

призначені  керівником  установи  спеціалісти  з чітко визначеними 

посадовими обов'язками відповідно до займаної посади. 

 

     У системі    «холодового    ланцюга»    використовують   таке 

обладнання:  холодильні  кімнати  (камери),   морозильні   камери, 

морозильники,   побутові  холодильники,  термоконтейнери,  медичні 

сумки-холодильники,       холодоелементи,         термоіндикатори, 

термореєстратори, термометри, термографи та термотестери. 
  

II. Структура «холодового ланцюга» 

… 
 

4. На всіх  рівнях  «холодового  ланцюга»  повинні  

працювати призначені  керівником  установи  спеціалісти  з чітко 

визначеними посадовими обов'язками відповідно до займаної 

посади. 

 

     У системі    «холодового    ланцюга»    використовують   таке 

обладнання:  холодильні  кімнати  (камери),   морозильні   

камери,  

морозильники,   холодильники,  термоконтейнери,  медичні  

сумки-холодильники,       холодоелементи,         термоіндикатори,  

термореєстратори, термометри, термографи та термотестери.  

 

III. Обладнання «холодового ланцюга» 

… 
 

 

III. Обладнання «холодового ланцюга» 

… 
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4. Побутові   холодильники   використовують   для  зберігання 

вакцин, анатоксинів  та  алергену  туберкульозного  на   3-му   та 4-му 

рівнях «холодового ланцюга». 

4. Холодильники використовують   для  зберігання вакцин, 

анатоксинів  та  алергену  туберкульозного  на   3-му   та 4-му 

рівнях «холодового ланцюга». 

 
 

Міністр охорони здоров’я України           Віктор ЛЯШКО 

 

 

 


