
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ         

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

вул. М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58010, тел. (0372) 55-29-66, факс 57-32-84,  

 Е-mail: doncv@ukr.net   Код ЄДРПОУ 39301337 

  24.06.2019 №  01-31/1722                                  На № __________від __________ 

 

Керівникам місцевих органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських  рад, 

ОТГ, закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та закладів освіти комунальної 

власності Чернівецької обласної ради            
 

Відповідно до листа Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 

облдержадміністрації від 21.06.2019 № 01.1/2429 та листа МОЗ України від 

10.06.2019 №15103 та за результатами селекторної наради Центру 

Громадського здоров’я та МОЗ України, яка відбувалася 20.06.2019, щодо 

організації додаткових заходів імунізації пріоритетних груп вихованців ЗДО, 

учнів ЗЗСО, закладів професійно-технічної освіти області та додатково всіх 

працівників цих закладів, які не мають планових щеплень проти кору, 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації зобов’язує керівників 

місцевих органів управління освітою райдержадміністрацій, міських  рад, ОТГ, 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів освіти області 

вжити додаткових заходів щодо імунізації за наступним алгоритмом: 

1. Визначити координаторів від місцевих органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських  рад, ОТГ, закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та закладів освіти комунальної власності Чернівецької 

обласної ради з додаткових заходів з імунізації та надати контактні дані 

координаторів (ПІП, посада, контактний номер телефону, адресу електронної 

пошти) на електронну адресу КУ  «Навчально-методичний центр якості освіти 

та координації господарської діяльності навчальних закладів області» 

analitykcv@ukr.net   з позначкою «Координатори » до  27.06.2019. 

2. Забезпечити участь координаторів від місцевих органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міських  рад, ОТГ, закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та закладів освіти комунальної власності на 

нараді, що відбудеться  орієнтовно в період між 15-20.08.2019 в місті 

Чернівцях. 

3. Координаторам від місцевих органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських  рад, ОТГ, закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та закладів освіти комунальної власності  провести з 20 по 25 
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серпня 2019 року наради для керівників закладів освіти, ОТГ із залученням 

медичних працівників. 

4. Керівникам закладів освіти з 25 серпня по 15 вересня 2019 року 

провести верифікацію списків вихованців/учнів, які пропустили планові 

щеплення, оформити таблиці згідно з додатками у відповідності до вимог 

Інструкції по проведенню верифікації даних про профілактичні щеплення 

проти кору (додаються) та 16 вересня 2019року  надіслати верифіковану 

інформацію про стан щеплення вихованців ЗДО, учнів ЗЗСО та ЗПТО у розрізі 

кожного закладу освіти  районним координаторам  від охорони здоров’я 

(перелік координаторів  буде надано додатково). 

5. Керівникам місцевих органів управління освітою 

райдержадміністрацій, міських  рад, ОТГ, закладів професійної (професійно-

технічної) освіти та закладів освіти комунальної власності, директорам закладів 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти 

забезпечити медіасупровід проведення заходів додаткової імунізації у серпні-

вересні 2019 року та у жовтні 2019року впродовж проведення самих заходів. 

Зокрема, в частині роз’яснення вимог ст.12, 15 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», рішення позачергового засідання обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

24.01.2019 (протокол №1), рішення Верховного Суду України України від 17 

квітня 2019 року у справі № 682/1692/17(провадження № 61-8263св18 – щодо 

заборони відвідувати дитячі садочки невакцинованим дітям). 
  

  

 Додатки : 1.Інструкція щодо проведення верифікації даних про 

профілактичні щеплення проти кору на 2 арк. 

                  2. Таблиці з питань верифікації профілактичних щеплень проти 

кору у форматі Excel. 

 

В.о. директора Департаменту                                                         І.ІСОПЕНКО 
 

ВОВК А.М. 

ОДАЖІЙ О.В. 

550810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до листа Департаменту  

освіти  науки облдержадміністрації 

                                                                                24.06.2019 №  01-31/1722   

Інструкція  

по проведенню верифікації даних  

про профілактичні щеплення проти кору.  

Таблиця 1. Персоніфіковані дані про профілактичні щеплення проти 

кору (далі - План). 

1. Плани формуються та заповнюються по кожному класу/групі закладу 

освіти. План обов’язково повинен бути роздрукованою в закладі і доступний в 

паперовому варіанті та залишаються в цьому закладі до закінчення проведення 

додаткових заходу імунізації від кору. 

2. Під час підготовки Планів, кількість та список осіб класу/групи 

повинні відповідати даним Класних журналів в розділі «Зведений облік учнів» 

або Журналів обліку відвідувань та ін. 

3. Інформація щодо  даних про профілактичне щеплення (вакцинальний 

статус - колонка 5,6 та причини відсутності щеплення – колонки 7 - 10), 

повинні бути зібрані з даних форм 063/о «Карта профілактичних щеплень». 

4. Інформація про вакцинальний статус вказується «так» - у разі наявності 

щеплення, або «ні» - у разі відсутності щеплення. І так для кожної дози.  

5. Причини відсутності профілактичних щеплень зазначаються в 

колонках 7-10 із зазначенням «так» у відповідній колонці. 

6. У разі якщо першу дозу щеплення проти кору було отримано менше 

ніж місяць до збирання даних, необхідно вказати дату, місяць та рік  

проведення щеплення в колонці 5. 
 

Таблиця 2. Підсумкові дані щодо профілактичних щеплень проти 

кору по класу/групі. 

1. Підсумок даних проводиться з Таблиці 1. по рокам народження та 

кількості отриманих доз згідно з Календарем профілактичних щеплень по 

кожному класу окремо. 

2. Дані колонки 2 «Загальна кількість осіб» повинна відповідати сумі 

отриманих «0» доз + «1» доза + «2» дози (тобто сумі колонок 3+4+5) по всім 

строкам таблиці. 

3. Узагальнені дані причин відсутності профілактичних щеплень 

зазначаються в колонках 6 – 9 з урахуванням даних колонок 7-10 Таблиці 1. 
 

Таблиця 3. Підсумкові дані щодо профілактичних щеплень проти 

кору по закладу освіти. 

1. Підсумок даних в закладі освіти проводиться по роках народження та 

кількості отриманих доз згідно з Календарем профілактичних щеплень. 

2. Заповнення таблиці проводиться з урахування узагальнених даних 

Таблиці 2 (по класам/групам). 

3. Оригінал таблиці 3 з підписом керівника закладу зберігається в школі, 

скан копія його та електронна версія заповненої таблиці передається до 

територіального ЦПМСД. 



Таблиця 4. Узагальнені дані щодо щеплень проти кору в розрізі 

закладів освіти на адміністративній території. 
1. Заповнення таблиці проводиться відповідно підсумку даних 

отриманих із закладів освіти  в Таблиці 3. 

2.  Дані в колонки 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 вносяться із колонок 2, 3, 4, 5, 10, 

11,12 строки «Всього діти» Таблиці 3. 

3.  Дані в колонки 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 вносяться із колонок 2, 3, 4, 5, 

10, 11,12 строки «Дорослі (вчителі, інші) Таблиці 3. 

4. Дані колонки 4 «Загальна кількість дітей» повинна відповідати сумі 

отриманих «0» доз + «1» доза + «2» дози (тобто сумі колонок 5+6+7) 

по всім строкам таблиці. 

5. Дані колонки  12 «Загальна кількість дорослих» повинна відповідати 

сумі отриманих «0» доз + «1» доза + «2» дози (тобто сумі колонок 

13+14+15) по всім строкам таблиці. 

6. Кількість закладів освіти та загальна кількість дітей в них повинна 

співпадати з даними отриманими в Департаменті освіти та науки 

області. 
 

Таблиця 5. Підсумкові дані по закладам освіти в розрізі 

адміністративних територій. 

1.  Заповнення таблиці проводиться відповідно підсумку даних із 

закладів освіти по рокам народження  та отриманих доз згідно з 

Календарем профілактичних щеплень відповідно з даними Таблиці 3. 

2. Дані колонки 2 повинна відповідати сумі отриманих «0» доз + «1» доза 

+ «2» дози (тобто сумі колонок 3+4+5) таблиці по всім строкам 

таблиці. 
 

Таблиця 6. Узагальнена форма планування щеплень проти кору в 

розрізі центрів ПМСД. 
1. Заповнення таблиці проводиться відповідно підсумку даних 

отриманих із закладів освіти  в Таблиці 4. 

2. Кількість закладів освіти та загальна кількість дітей в них повинна 

співпадати з даними отриманими в Департаменті освіти та науки 

області. 
 

Таблиця 7. Підсумкові дані по області в розрізі адміністративних 

територій. 

1.  Заповнення таблиці проводиться відповідно підсумку даних із 

закладів освіти по рокам народження  та отриманих доз згідно з 

Календарем профілактичних щеплень відповідно з даними Таблиці 5. 

2. Дані колонки 2 повинна відповідати сумі отриманих «0» доз + «1» доза 

+ «2» дози (тобто сумі колонок 3+4+5) таблиці по всім строкам 

таблиці. 
 

Таблиця 8. План роботи мобільних бригад з проведення щеплень 

проти кору. 

1. Заповнення таблиці проводиться при плануванні роботи 

мобільних/виїзних бригад в організованих закладах. 


