
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

26.06.2018 Київ № 1216 

 

Про проведення обов'язкових профілактичних щеплень проти кору за 

епідемічними показаннями 
 

         Відповідно до статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», статті 12 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23 травня 2018 року № 373 «Про уповноваження першого 

заступника Міністра охорони здоров’я на прийняття рішень про проведення 

обов’язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями», 

постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 298 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з 

охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16 

вересня 2011року № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень 

в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» 

(у редакції наказу МОЗ України від 11 серпня 2014 року № 551), 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за 

№ 1160/19898, обґрунтованого подання ДУ «Центр громадського здоров’я 

МОЗ України» від 06 червня 2018 року № 2114 та у зв'язку із подальшим 

поширенням захворюваності на кір в Україні 

 

НАКАЗУЮ: 

 

          1. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам 

структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони 

здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я 

України, впродовж 2018 року забезпечити проведення  обов'язкових 

профілактичних щеплень проти кору за епідемічними показаннями серед груп 

професійного ризику:  медичних  працівників, працівників освітніх закладів та 

немедичних працівників закладів охорони здоров'я, представників силових 

структур (МВС, Міноборони, СБУ,юНаціональна поліція України, 

Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба 

охорони), а також студентів навчальних закладів без обмеження віку, 

використовуючи для цього залишки вакцин, закуплених за бюджетні кошти у 

попередніх роках.  

  



 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О. А.  

 

 

 

Заступник Міністра        П. КОВТОНЮК 


