
 1

 
 

 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
 

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року  
"Щодо Національного плану вакцинопрофілактики  

гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року" 

 
Відповідно до статті 107 Конституції України ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року 
"Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року" (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію 
цим Указом, залишаю за собою. 

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

 
Президент України  В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

 
м. Київ 
3 квітня 2021 року 
№ 139/2021 
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Введено в дію 
Указом Президента України 

від 3 квітня 2021 року № 139/2021 
  

РІШЕННЯ 
Ради національної безпеки і оборони України 

від 2 квітня 2021 року 
 

Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року 

Ураховуючи складну епідемічну ситуацію у зв'язку з поширенням в Україні гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яка набула надзвичайно загрозливого 
характеру для життя і здоров'я населення, Рада національної безпеки і оборони України ВИРІШИЛА: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) у семиденний строк забезпечити розроблення та затвердження Національного плану вакцино-
профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 
урахуванням найкращого міжнародного досвіду (далі – План), передбачивши, зокрема, встановлення 
мінімально необхідної щомісячної кількості щеплень, визначення джерел та строків поставки вакцин 
для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19), визначення осіб, відповідальних за 
реалізацію Плану, кінцевою метою якого є охоплення щепленням більшості дорослого населення 
України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету до гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

2) сприяти проведенню переговорів з виробниками вакцин для специфічної профілактики корона-
вірусної хвороби (COVID-19), а також щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації 
кампанії з вакцинації в Україні з метою запобігання поширенню на території України гострої респіра-
торної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. Міністерству охорони здоров'я України: 

1) вжити невідкладних дієвих заходів щодо поставки в Україну в максимально стислі строки 
необхідної кількості вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) та 
забезпечення доступу населення до вакцинації з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

2) забезпечити проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо вакцинації населення 
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

3) інформувати щотижня Президента України та Апарат Ради національної безпеки і оборони 
України про ситуацію щодо проведення вакцинації населення з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

3. Міністерству закордонних справ України вжити невідкладних заходів, спрямованих на підвищення 
ефективності співпраці з іноземними державами і міжнародними організаціями, щодо поставки в 
Україну вакцин для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України  О.ДАНІЛОВ 


