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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 28 липня 2021 р. № 861-р 

Київ

Про внесення змін до Національного плану вакцинопрофілактики 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року
Внести зміни до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіру-

сом SARS-CoV-2, на період до 31 грудня 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 
р. № 340 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 34, ст. 2021, № 37, ст. 2248), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 12 квітня 2021 р. № 340 

(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 28 липня 2021 р. № 861-р)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН 
вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  

на період до 31 грудня 2021 року

Місяць Мінімальна кількість 
щеплень (потреба) Виробник

Кількість отриманих/закуплених доз вакцини

Відповідальні  
за виконання

за рахунок 
коштів  

державного 
бюджету

в рамках  
механізму COVAX 

та безоплатно  
від інших країн

Усього

Квітень 1 180 402 
(від початку  

кампанії проведено 
щеплень станом  

на 1 червня  
2021 р.)

Oxford/AstraZeneca 500 000 367 200 1 184 00
МОЗ 
МКІП  
МЗС  
МВС 
обласні та Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого  
самоврядування  
(за згодою)

Pfizer/BioNTech 117 000
Sinovac Biotech Ltd 200 000

Травень Sinovac Biotech Ltd 1 513 316 2 154 476
Pfizer/BioNTech 167 310 473 850

Червень 1 587 211 Oxford/AstraZeneca 705 600 1 712 900
Pfizer/BioNTech 333 450 473 850
Sinovac Biotech Ltd 200 000

Липень 5 379 968 Oxford/AstraZeneca 154 800 8 439 200
Moderna 2 000 000
Pfizer/BioNTech 959 400
Sinovac Biotech Ltd 5 325 000

Серпень 6 000 000 Oxford/AstraZeneca 1 500 000 772 500 5 243 600
Novavax Inc
Pfizer/BioNTech

2 000 000
971 100

Вересень 8 230 807 Oxford/AstraZeneca 772 500 5 341 820
Novavax Inc
Pfizer/BioNTech

2 000 000
2 569 320

Жовтень 8 500 000 Oxford/AstraZeneca 772 500 7 772 690
Novavax Inc
Pfizer/BioNTech

2 000 000
5 000 190

Листопад 8 500 000 Oxford/AstraZeneca 772 500 7 772 690
Novavax Inc
Pfizer/BioNTech

2 000 000
5 000 190

Грудень 8 500 000 Oxford/AstraZeneca 772 500 7 772 690
Novavax Inc
Pfizer/BioNTech

2 000 000
5 000 190

Усього 47 878 388 39 239 466 8 154 800 47 394 266______
Примітка.  Етапи вакцинації та цільові групи населення таких етапів для охоплення вакцинацією від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-

неної коронавірусом SARS-CoV-2, визначаються відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 
2021—2022 роках, затвердженої МОЗ.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 серпня 2021 р. № 898-р 
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Декларації  
про безпеку шкіл

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Донецькій та Луганській обласним  держадміністраціям:
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
інформувати щороку до 15 січня Міністерство освіти і науки про стан виконання зазначеного плану заходів для подання до  

15 лютого Кабінетові Міністрів України узагальненої інформації.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 4 серпня 2021 р. № 898-р
ПЛАН  

заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл

Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання Очікуваний результат
Ефективна система моніторингу нападів на заклади освіти

1. Розроблення та впровадження ме-
ханізму моніторингу та інформуван-
ня про напади на заклади освіти

ІІІ квартал 2021 р. МОН запроваджено механізм моні-
торингу та інформування про 
напади на заклади освіти

щокварталу МОН 
Донецька та  
Луганська облдержадміністрації

за результатами моніторингу 
створено інформаційно-аналі-
тичні матеріали

2. Забезпечення навчання представ-
ників місцевих органів управлін-
ня освітою та представників закла-
дів освіти в районі ведення бойових 
дій щодо моніторингу та інформу-
вання про напади на заклади осві-
ти, а також використання їх у вій-
ськових цілях

ІV квартал 2021 р. Донецька та  
Луганська облдержадміністрації 
громадські та міжнародні органі-
зації (за згодою)

проведено навчання пред-
ставників місцевих органів 
управління освітою та закла-
дів освіти

Захист закладів освіти від нападів та їх відновлення у разі пошкодження
3. Перегляд механізму раннього по-

передження та евакуації учасни-
ків освітнього процесу у разі нападу 
або ризику нападу на заклад освіти

IIІ квартал 2021 р. МВС 
СБУ (за згодою) 
Мінреінтеграції 
Донецька та 
Луганська облдержадміністрації

порядок раннього поперед-
ження та евакуації учасників 
освітнього процесу у разі на-
паду або ризику нападу на за-
клад освіти затверджено на-
казом МВС

4. Здійснення відновлення закла-
дів освіти,  
які було пошкоджено чи зруйновано 
у результаті воєнних (бойових) дій 

у разі  потреби Донецька та  
Луганська облдержадміністрації 
органи місцевого самоврядуван-
ня (за згодою) 
міжнародні організації 
(за згодою)

забезпечено відновлення за-
кладів освіти, які було пошко-
джено чи зруйновано у ре-
зультаті воєнних (бойових) дій

Забезпечення безперервності навчання
5. Забезпечення здобувачів освіти та 

педагогічних працівників електро-
нними освітніми ресурсами

IV квартал 2021 р. МОН 
Український інститут розвитку 
освіти (за згодою)

забезпечено змістовне на-
повнення платформи «Все-
українська школа онлайн» 
(доступні основні курси для 
5—11 класів)

6. Забезпечення педагогічних працівни-
ків закладів загальної середньої осві-
ти необхідними технічними засоба-
ми для організації дистанційного на-
вчання, інших форм здобуття загаль-
ної середньої освіти з використанням 
технологій дистанційного навчання

—»— МОН 
Донецька та  
Луганська облдержадміністрації

педагогічних працівників за-
безпечено комп’ютерною тех-
нікою для ефективної органі-
зації дистанційного навчання

7. Забезпечення підключення закладів 
освіти, що розташовані в сільській 
місцевості, до високошвидкісного Ін-
тернету та створення технічної мож-
ливості учасникам освітнього проце-
су (вчителям та учням) брати участь 
у дистанційному навчанні (в рамках 
програми 2911060 «Субвенція з дер-
жавного бюджету місцевим бюдже-
там на реалізацію заходів, спрямова-
них на підвищення доступності ши-
рокосмугового доступу до Інтернету 
в сільській місцевості»)

IV квартал 2021 р. Мінцифри 
органи місцевого самоврядуван-
ня (за згодою)

розширено можливості орга-
нізації освітнього процесу з 
використанням дистанційних 
технологій навчання

8. Забезпечення психологічного су-
проводу освітнього процесу та впро-
вадження програм психоемоційної 
підтримки для учасників освітньо-
го процесу

 постійно МОН 
Інститут модернізації змісту осві-
ти (за згодою) 
Донецька та  
Луганська облдержадміністрації

забезпечено постійний пси-
хологічний супровід освітньо-
го процесу та впроваджено 
програми психоемоційної під-
тримки для учасників освіт-
нього процесу

Упровадження в освітню політику чутливих до конфлікту інструментів
9. Впровадження в освітній процес 

підходів чутливості до конфлікту 
(Conflict Sensitive Education)

ІІІ квартал 2021 р. МОН 
Український інститут розвитку 
освіти (за згодою) 
громадські та міжнародні органі-
зації (за згодою)

підготовлено інформаційні 
матеріали для органів управ-
ління освітою та закладів 
освіти 

10. Розроблення пропозицій щодо інте-
грації до програм підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників ас-
пектів чутливості до конфлікту

ІІІ квартал 2021 р. МОН 
Український інститут розвитку 
освіти (за згодою)

підготовлено рекомендації 
щодо включення до навчаль-
них курсів/ програм профе-
сійного розвитку педагогічних 
працівників компонента чутли-
вості до конфлікту

Забезпечення системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту
11. Вироблення механізму міжвідом-

чої взаємодії з координації заходів 
імплементації Декларації про без-
пеку шкіл

—»— МОН утворено міжвідомчу робо-
чу групу 

Інформаційна підтримка впровадження положень Декларації
12. Створення розділу, присвяченого 

Декларації про безпеку шкіл, в тому 
числі її імплементації на офіційному  
веб-сайті МОН

—»— —»— офіційний веб-сайт МОН міс-
тить інформаційні матеріа-
ли щодо положень Декларації 
про безпеку шкіл

13. Забезпечення інформування закла-
дів освіти про вимоги Декларації 
про безпеку шкіл

щороку у  
ІІІ кварталі

—»— надіслано лист МОН;
проведено інформаційні та 
просвітницькі заходи, зокрема 
вікторини, конкурси тощо

14. Розроблення навчального онлайн-
курсу щодо імплементації Деклара-
ції про безпеку шкіл

I квартал 2022 р. МОН 
громадські та міжнародні органі-
зації (за згодою)

підвищено обізнаність учасни-
ків освітнього процесу та ін-
ших заінтересованих сторін 
про зміст Декларації про без-
пеку шкіл та підходи до її ре-
алізації

15. Забезпечення співпраці з Радою 
Безпеки ООН з питань дітей та 
збройних конфліктів

постійно МЗС 
МОН 
інші центральні органи виконав-
чої влади

надано інформацію про стан 
захисту прав дітей у зв’язку із 
збройною агресією Російської 
Федерації проти України на за-
пити робочої групи Ради Без-
пеки ООН з питань дітей та 
збройних конфліктів 

16. Підтримка включення компонента 
захисту дітей до мандата делегацій 
та представників України в рамках 
участі у діяльності ООН

—»— МЗС 
МОН 
Мінреінтеграції 
інші центральні органи виконав-
чої влади

забезпечено включення питан-
ня захисту дітей та закладів 
освіти в умовах збройних кон-
фліктів до директив, вказівок 
і технічного завдання делега-
цій та представників України в 
рамках участі в діяльності та 
заходах ООН та її установ

17. Підтримка співпраці з організаціями 
та установами ООН з питань дітей та 
збройних конфліктів

—»— МОН 
МЗС 
інші центральні органи виконав-
чої влади

забезпечено сталість міжна-
родного співробітництва у 
сфері захисту прав дітей

18. Інформування міжнародних партне-
рів України, зокрема на майданчи-
ках ООН, ЄС, НАТО, ОБСЄ та РЄ, про 
виконання заходів на національно-
му рівні, пов’язаних із дотриманням 
зобов’язань України за Декларацією 
про безпеку шкіл 

постійно МЗС 
МОН 
інші центральні органи виконав-
чої влади

інформацію про досягнутий 
Україною прогрес у виконан-
ні заходів, пов’язаних із до-
триманням зобов’язань за Де-
кларацією про безпеку шкіл, 
включено до позиційних ма-
теріалів, технічних завдань, 
вказівок та директив делега-
тів/делегацій України, що бра-
ли участь у міжнародних фо-
румах/ конференціях/консуль-
таціях/ зустрічах з даної про-
блематики, а також донесе-
но до відома заінтересованої 
аудиторії 

19. Здійснення заходів щодо обміну ін-
формацією/досвідом з іншими кра-
їнами, які приєдналися до Деклара-
ції про безпеку шкіл, та взяття учас-
ті у заходах з підвищення спромож-
ності заінтересованих сторін щодо 
впровадження Декларації про без-
пеку шкіл 

—»— МОН 
МЗС 
Мінреінтеграції 
інші центральні органи виконав-
чої влади 
Донецька та  
Луганська облдержадміністрації 
Уповноважений Верховної Ра-
ди України з прав людини (за 
згодою)

забезпечено участь орга-
нів виконавчої влади (в меж-
ах компетенції) у відповідних 
заходах 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 4 серпня 2021 р. № 902-р 
Київ

Про внесення змін у додаток до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  
від 9 серпня 2017 р. № 520

1. Внести у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 520 «Про затвердження складу Наці-
ональної ради з питань розвитку науки і технологій» — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 
липня 2019 р. № 560, зміни, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з 10 серпня 2021 року.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 4 серпня 2021 р. № 902-р
ЗМІНИ, 

що вносяться у додаток до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 520

Розділ «Члени Наукового комітету із строком повноважень чотири роки від дати набрання чинності розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 520» викласти в такій редакції:

«Члени Наукового комітету із строком повноважень чотири  
роки від дати набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України  

від 4 серпня 2021 р. № 902-р
АНІСІМОВ Ігор Олексійович — завідувач кафедри радіотехніки та радіоелектронних систем Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор (за згодою)
ВАХІТОВ Володимир Володимирович — доцент, віце-президент приватної установи «Університет «Київська школа еко-

номіки», доктор філософії (за згодою)
ЖУЧОК Анатолій Володимирович — завідувач кафедри алгебри та системного аналізу державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка», доктор фізико-математичних наук, професор (за згодою)
КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович — декан факультету агротехнологій та природокористування Сумського національного 

аграрного університету, доктор біологічних наук, професор (за згодою)
КОЛЕЖУК Олексій Костянтинович — професор Інституту високих технологій Київського національного університету іме-

ні Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (за згодою)
ПРОНКЕВИЧ Олександр Вікторович — декан факультету філології Чорноморського національного університету імені Пе-

тра Могили, доктор філологічних наук, професор (за згодою)
СТОВПЧЕНКО Ганна Петрівна — провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання імені  Є. О. Патона Наці-

ональної академії наук, доктор технічних наук, професор (за згодою)
ТРИСТАН Андрій Вікторович — начальник науково-дослідного управління наукового центру Повітряних Сил Харківсько-

го національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук, старший науковий співробіт-
ник (за згодою)

ТРОХИМЧУК Андрій Дмитрович — провідний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем Національ-
ної академії наук, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (за  згодою)

УТЄВСЬКИЙ Сергій Юрійович — професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна, доктор біологічних наук, професор (за  згодою)

ШТЕМЕНКО Олександр Васильович — завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу «Український дер-
жавний хіміко-технологічний університет», доктор хімічних наук, професор (за згодою)

ШУБА Ярослав Михайлович — завідувач відділу нервово-м’язової фізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця 
Національної академії наук, доктор біологічних наук, професор (за згодою)»


