
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

19.08.2020 № 559/од-2020 

 

 Про затвердження Регіонального плану 

заходів щодо імунопрофілактики та захисту 

населення від інфекційних хвороб, яким 

можна запобігти шляхом проведення 

імунопрофілактики, на період до 2022 року  

 

 

Відповідно до статей 2, 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві  

державні адміністрації», Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 27 листопада 2019 року № 1402-р «Про схвалення Стратегії 

розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, 

яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 

2022 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації», наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 «Про 

порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й 

обігу медичних імунобіологічних препаратів», зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1159/19897, з метою належної 

організації здійснення повноважень щодо запобігання розповсюдження 

інфекційних хвороб: 

 

1. Затвердити Регіональний план заходів щодо імунопрофілактики та 

захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом 

проведення імунопрофілактики, на період до 2022 року (далі – Регіональний 

план) (додається). 

 

2. Доручити головам районних державних адміністрацій, 

рекомендувати виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, 

сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад 

забезпечити належне виконання Регіонального плану та щоквартально до 20 

числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати Департаменту 

охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації інформацію про 

вжиті заходи.  

 



3. Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної 

адміністрації щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом, інформувати Одеську обласну державну адміністрацію про стан 

виконання Регіонального плану.  

 

 

 

Голова  Максим КУЦИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

19 серпня 2020 року № 559/од-2020 

 

 РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН 

заходів щодо імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних 

хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на 

період до 2022 року 

 

 
№ 

з/п 

Напрямок діяльності Найменування заходу, для 

виконання напрямку 

Відповідальні за виконання Строк 

виконання 

1. Організація належного 

фінансування заходів з 

імунопрофілактики з 

урахуванням результатів 

проведеного аналізу наслідків 

недостатнього рівня охоплення 

населення щепленнями та 

формування економічних 

прогнозів для системи охорони 

здоров’я регіону 

1.1. Підготовка аналітичної довідки 

для органів місцевого самоврядування 

з науковим та фінансовим 

обґрунтуванням необхідності 

планування коштів на організацію 

щеплення груп ризику проти грипу 

КНП «Центр громадського 

здоров’я» Одеської обласної 

ради», Департамент охорони 

здоров’я Одеської обласної 

державної адміністрації 

Серпень  

2020-2022 років, 

щорічно 

1.2 Планування коштів у відповідних 

місцевих бюджетах на закупку 

вакцини проти грипу для груп ризику 

Районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських рад 

міст обласного значення, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за згодою) 

Вересень 

2020-2022 років, 

щорічно 

2. Визначення потреби в медичних 

імунобіологічних препаратах 

(вакцинах) та медичних виробах, 

які використовуються для 

профілактичних щеплень 

2.1. Формування потреби одеського 

регіону в медико-біологічних 

препаратах відповідно до календаря 

профілактичних щеплень 

Департамент охорони здоров’я 

Одеської обласної державної 

адміністрації, КНП «Центр 

громадського здоров’я» Одеської 

обласної ради» 

ІІІ квартал 

2020-2022 років, 

щорічно 

2.2. Удосконалення порядку 

формування потреби регіону в медико-

біологічних препаратах для виконання 

позапланової вакцинації 

 

Департамент охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації, 

КНП «Центр громадського 

здоров’я» Одеської обласної ради» 

ІІІ квартал 

2020-2022 років, 

щорічно 



2.3. Формування потреби регіону в 

медико-біологічних препаратах для 

виконання позапланової вакцинації 

Районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських рад 

міст обласного значення, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за згодою) 

ІІІ квартал 

2020-2022 років, 

щорічно 

3. Удосконалення виконання 

заходів щодо проведення 

профілактичних щеплень 

3.1.Організація належного виконання 

щомісячних планів роботи щодо 

проведення профілактичних щеплень 

та формування відповідного звіту у 

програмі «УкрВак» 

Департамент охорони здоров’я 

Одеської обласної державної 

адміністрації, КНП «Центр 

громадського здоров’я» Одеської 

обласної ради»  

2020-2022 роки, 

щомісячно 

4. Забезпечення здійснення заходів 

з імунопрофілактики з метою 

охоплення цільових груп 

населення, які не вакциновані в 

повному обсязі відповідно до 

календаря профілактичних 

щеплень 

4.1. Збір, узагальнення інформації 

щодо охоплення вакцинацією, 

залишків медико-біологічних 

препаратів в одеському регіоні та 

формування відповідного звіту у 

програмі «УкрВак» 

Департамент охорони здоров’я 

Одеської обласної державної 

адміністрації, КНП «Центр 

громадського здоров’я» Одеської 

обласної ради»  

2020-2022 роки, 

щомісячно 

4.2. Удосконалення системи збору, 

узагальнення інформації щодо 

охоплення вакцинацією, залишків 

медико-біологічних препаратів на 

відповідній адміністративній території 

та формування відповідного звіту у 

програмі «УкрВак» 

Районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських рад 

міст обласного значення, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за згодою) 

Січень 

2020-2022 років, 

щорічно 

5. Удосконалення процедури щодо 

виявлення, реєстрації, 

повідомлення, ведення 

систематичного обліку, 

звітності, розслідування випадків 

несприятливих подій після 

імунізації та встановлення 

причинно-наслідкового зв’язку 

між несприятливими подіями та 

медичним імунобіологічним 

препаратом, що застосовувався 

5.1. Збір та узагальнення інформації 

щодо випадків несприятливих подій 

після імунізації та встановлення 

причинно-наслідкового зв’язку між 

несприятливими подіями та медичним 

імунобіологічним препаратом, що 

застосовувався 

Департамент охорони здоров’я 

Одеської обласної державної 

адміністрації, КНП «Центр 

громадського здоров’я» Одеської 

обласної ради»  

2020-2022 роки, 

щоквартально 

5.2. Організація процедури виявлення, 

реєстрації, повідомлення, ведення 

обліку, звітності, розслідування 

випадків несприятливих подій після 

Голови районних державних 

адміністрацій, виконавчі комітети 

міських рад міст обласного 

значення, сільських, селищних, 

І квартал 

2020-2022 років, 

щорічно 



імунізації та встановлення причинно-

наслідкового зв’язку між 

несприятливими подіями та медичним 

імунобіологічним препаратом, що 

застосовувався 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

6. Забезпечення доступу до послуг 

з вакцинації та належної якості 

їх надання, усунення технічних 

бар’єрів для проведення 

профілактичних щеплень під час 

здійснення медичної практики 

суб’єктами господарювання 

незалежно від форми власності з 

дотриманням вимог щодо 

безпеки імунізації та 

матеріально-технічного 

оснащення приміщень 

6.1. Удосконалення внутрішніх 

розпорядчих актів, що регламентують 

проведення профілактичних щеплень 

під час здійснення медичної практики 

суб’єктами господарювання незалежно 

від форми власності з дотриманням 

вимог щодо безпеки імунізації та 

матеріально-технічного оснащення 

приміщень 

Департамент охорони здоров’я 

Одеської обласної державної 

адміністрації, КНП «Центр 

громадського здоров’я» Одеської 

обласної ради»  

ІІІ квартал 

2020-2022 років, 

щорічно 

6.2. Розроблення місцевих планів 

заходів на відповідній 

адміністративній території. 

Організація проведення 

профілактичних щеплень населення 

суб’єктами господарювання, які 

здійснюють медичну практику 

незалежно від форми власності з 

дотриманням вимог щодо безпеки 

імунізації та матеріально-технічного 

оснащення приміщень 

Районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських рад 

міст обласного значення, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за згодою) 

І квартал 

2020-2022 років, 

щорічно 

7. Впровадження в практику 

планування комунікаційної 

роботи результатів моніторингу 

громадської думки щодо 

імунопрофілактики 

7.1. Соціологічне опитування з метою 

виявлення громадської думки щодо 

імунопрофілактики 

КНП «Центр громадського 

здоров’я» Одеської обласної 

ради», районні державні 

адміністрації, виконавчі комітети 

міських рад міст обласного 

значення, сільських, селищних, 

міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

ІІІ квартал 

2020-2022 років, 

щорічно 

8. Удосконалення системи 

моніторингу та 

8.1. Створення в КНП «Центр 

громадського здоров’я» Одеської 

КНП «Центр громадського 

здоров’я» Одеської обласної ради»  

ІV квартал 2020 

року 



епідеміологічного нагляду за 

інфекційними хворобами 

(дифтерія, поліомієліт, гепатит 

В, кір, краснуха тощо), яким 

можна запобігти шляхом 

проведення імунопрофілактики, 

з урахуванням національного та 

міжнародного досвіду і 

забезпечення її функціонування 

на перехідному етапі розбудови 

системи громадського здоров’я 

обласної ради» системи моніторингу 

та епідеміологічного нагляду за 

інфекційними хворобами (дифтерія, 

поліомієліт, гепатит В, кір, краснуха 

тощо), яким можна запобігти шляхом 

проведення імунопрофілактики 

9. Підвищення якості даних про 

імунопрофілактику і 

забезпечення проведення їх 

аналізу та використання його 

результатів на регулярній основі 

на всіх рівнях з метою 

підвищення ефективності 

програмної діяльності через 

впровадження в практику 

стандартних операційних 

процедур 

9.1. Створення системи моніторингу і 

оцінки якості даних про 

імунопрофілактику, постійний аналіз 

отриманих даних шляхом 

впровадження в практику стандартної 

операційної процедури 

КНП «Центр громадського 

здоров’я» Одеської обласної ради» 

ІV квартал 2020 

року 

10. Моніторинг дотримання 

оптимальних температурних 

режимів зберігання і 

транспортування медичних 

імунобіологічних препаратів від 

складу до до споживача 

10.1. Удосконалення внутрішніх 

розпорядчих актів, що регламентують 

дотримання оптимальних 

температурних режимів зберігання і 

транспортування медичних 

імунобіологічних препаратів, 

відповідно до діючого законодавства 

України 

Департамент охорони здоров’я 

Одеської обласної державної 

адміністрації, КНП «Центр 

громадського здоров’я» Одеської 

обласної ради»  

Постійно, 

протягом 2020-

2022 років 

10.2. Створення системи моніторингу 

холодового ланцюгу (контроль 

процедури збереження, видачі та 

транспортування імунобіологічних 

препаратів, моніторингові візити) 

Департамент охорони здоров’я 

Одеської обласної державної 

адміністрації, КНП «Центр 

громадського здоров’я» Одеської 

обласної ради»  

IV квартал 

2020-2022 років, 

щорічно 



10.3. Проведення аналізу відповідності 

матеріально-технічної бази медичних 

закладів для забезпечення моніторингу 

дотримання оптимальних 

температурних режимів зберігання і 

транспортування медичних 

імунобіологічних препаратів від 

складу до споживача 

Районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських рад 

міст обласного значення, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за згодою) 

І квартал 

2020-2022 років, 

щорічно 

10.4. Створення належної матеріально-

технічної бази медичних закладів для 

забезпечення моніторингу дотримання 

оптимальних температурних режимів 

зберігання і транспортування 

медичних імунобіологічних препаратів 

від складу до споживача 

Районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських рад 

міст обласного значення, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за згодою) 

І квартал 

2020-2022 років, 

щорічно 

11. Навчання медичних працівників 

щодо організації роботи з 

імунопрофілактики 

11.1. Розроблення плану навчання з 

проведення тренінгів, семінарів щодо 

організації роботи з 

імунопрофілактики 

Департамент охорони здоров’я 

Одеської обласної державної 

адміністрації, КНП «Центр 

громадського здоров’я» Одеської 

обласної ради» 

Згідно 

затвердженого 

плану 

11.2. Формування потреби щодо 

необхідності навчання медичних 

працівників на відповідній 

адміністративній території з 

організації роботи з 

імунопрофілактики, контроль 

виконання плану навчання 

Районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських рад 

міст обласного значення, 

сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 

(за згодою) 

І квартал 

2020-2022 років, 

щорічно 

_______________________ 


