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Про Розподіл Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), закупленої за 

кошти Державного бюджету України на 2021 рік  

 

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 

року № 23 «Питання фінансування здійснення заходів, пов'язаних з 

вакцинацією населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та пункту 8 Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою 

раціонального та цільового використання Vaccines (вакцини проти гострої 

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

закупленої за кошти Державного бюджету України на 2021 рік за бюджетною 

програмою КПКВК 2301270 «Проведення вакцинації населення від гострої 

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

за напрямом «Закупівля вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (закупівля товарів та послуг, 

пов'язаних з їх закупівлею, що надаються спеціалізованою організацією, яка 

здійснює закупівлю; закупівля послуг, пов'язаних з поставками у межах 

заходів, необхідних для проведення вакцинації населення; оплата 

банківських послуг)», з урахуванням службової записки від Директорату 

громадського здоров’я та профілактики захворюваності від 19.02.2021 № 

137/0/74-21 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Розподіл Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), закупленої за 

кошти Державного бюджету України на 2021 рік за бюджетною програмою 

КПКВК 2301270 «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» за напрямом 

«Закупівля вакцини від  гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (закупівля товарів та послуг, 

пов'язаних з їх закупівлею, що надаються спеціалізованою організацією, яка 

здійснює закупівлю; закупівля послуг, пов'язаних з поставками у межах 
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заходів, необхідних для проведення вакцинації населення; оплата 

банківських послуг)», що додається. 

2. Керівнику Державного підприємства для постачання медичних 

установ «Укрмедпостач» Міністерства охорони здоров'я України 

забезпечити: 

1) прийняття вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

2) надійне зберігання, відвантаження та розповсюдження вакцини 

проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, в умовах, що відповідають інструкціям до неї, в тому числі 

контроль за дотриманням умов «холодового ланцюга» (від +2° до +8° С) за 

допомогою пристроїв контролю температури відповідно до міжнародного 

стандарту затвердженого ВООЗ; 

3) повідомлення про крадіжки, втрати, пошкодження вакцини 

проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, або про будь-які подібні випадки Міністерству охорони 

здоров'я України негайно, але не пізніше 9 (дев’яти) годин після настання 

подібного випадку; 

4) знищення всіх відходів, включаючи пошкоджені або дефектні 

вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, ведення обліку їх знищення та збереження 

записів про знищення не менше 2 (двох) років; 

5) нерозголошення конфіденційної інформації (будь-якої 

інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, тощо), яка стала відома в процесі виконання даного наказу; 

6) своєчасну доставку вакцини проти гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з затвердженим 

цим наказом Розподілом. 

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я 

обласних державних адміністрацій забезпечити у разі отримання вакцини 

проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, забезпечити: 

1) персональну відповідальність за збереження та раціональне 

використання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

2) надійне зберігання вакцини проти гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в умовах, що 
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відповідають інструкціям до неї, в тому числі контроль за дотриманням 

умов «холодового ланцюга» (від +2° до +8° С) за допомогою пристроїв 

контролю температури відповідно до міжнародного стандарту 

затвердженого ВООЗ; 

3) повідомлення про крадіжки, втрати, пошкодження вакцини проти 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, або про будь-які подібні випадки Державному підприємству 

для постачання медичних установ «Укрмедпостач» Міністерства охорони 

здоров'я України негайно, але не пізніше 4 (чотирьох) годин після настання 

подібного випадку; 

4) знищення всіх відходів, включаючи пошкоджені або дефектні 

вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, ведення обліку їх знищення та збереження 

записів про знищення не менше 2 (двох) років; 

5) нерозголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації 

щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої 

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

тощо), яка стала відома в процесі виконання даного наказу; 

6) подання щомісяця до Державного підприємства для постачання 

медичних установ «Укрмедпостач» Міністерства охорони здоров'я України 

актів списання вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та інформації про знищення 

відходів у термін до 06 числа місяця, наступного за звітним; 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра Шаталову С.М. 

 

 

Перший заступник Міністра                   Ірина САДОВ’ЯК 

          

 


