
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З  
 

01.03.2021       Київ                № 369 

   

Про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і 

проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні 

у 2021-2022 роках 

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року 

№ 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року 

№ 90), з метою удосконалення організації порядку проведення профілактичних 

щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і 

проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 

2021-2022 роках, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 24 грудня 2020 року № 3018 (в редакції наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 09 лютого 2021 року № 213) такі зміни: 

1) Розділ «СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАМПАНІЇ З ВАКЦИНАЦІЇ» 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

«З метою зниження ризиків невикористання доз вакцин, які поставляються 

у багатодозних флаконах та у випадках, коли під час вакцинальної сесії проти 

коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксована відмова від вакцинації, виявлено 

протипоказання до вакцинації, зафіксована відсутність людей у кількості, що 

унеможливлює повне використання відкритих флаконів з вакциною від 

коронавірусної хвороби COVID-19 (у відповідності до інструкції виробника) та 

може призвести до утилізації залишку вакцини від коронавірусної хвороби 

COVID-19 по закінченню сесії, рекомендується залучати до такої вакцинальної 

сесії публічних та громадських діячів з метою популяризації вакцинації та на 

підтримку комунікаційної кампанії.»; 

2) підпункт 1 Розділу «ЕТАПИ РОЗГОРТАННЯ КАМПАНІЇ З 

ВАКЦИНАЦІЇ» викласти в такій редакції:  
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«1) етап 1: вакцинація людей із критичним ризиком інфікування та розвитку 

коронавірусної хвороби COVID-19 та тих, які виконують критичні функції у 

відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі, у формі 

публічних вакцинальних сесій проти коронавірусної хвороби COVID-19 за 

участі Президента України та Міністра охорони здоров’я України:»; 

3) Розділ «КОМУНІКАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

ВАКЦИНАЦІЇ» доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Враховуючи успішний іноземний досвід залучення лідерів (перших осіб) 

держав, громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних 

спільнот, тощо до участі в комунікаційних кампаніях, з метою популяризації 

вакцинації та підвищення довіри населення до вакцинації, рекомендується 

проведення публічних вакцинальних сесій проти коронавірусної хвороби 

COVID-19 для публічних осіб в Україні на початку кампанії, зокрема Президента 

України та Міністра охорони здоров’я України.». 

2. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності 

(Руденко І.С.) забезпечити опублікування цього наказу на офіційному вебсайті 

Міністерства охорони здоров’я України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України 

Ляшка В.К. 

 

 

 

Міністр                                                                                  Максим СТЕПАНОВ 
 

 

 


