
Міністерство юстиції України 
Головне територіальне управління юстиції  

у Чернігівській області 

 

 

 

Вакцинація. 

Що потрібно знати? 
 

 

 
 

 

 

 

 

Чернігів 2015 

 

 

 

 

Вже довгий час в державі точаться спори відносно 

вакцинації дітей. Чи робити щеплення, чи ні, і чи не буде 

згодом у дитини проблем з відвідуванням дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів? Ці та інші питання 

цікавлять багатьох батьків. Спробуємо розібратися з 

такими питаннями в рамках чинного законодавства. 

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» профілактичні щеплення 

проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, 

туберкульозу є обов’язковими і включаються до календаря 

щеплень. 

Згідно наказу 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», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 

2011 року за №1159/19897, до календаря включено наступні 

щеплення проти хвороб, що виконуються у визначеному 

віці:  

 туберкульоз – 3-5 день, 7 років; 

 гепатит В – 1 день, 1 міс., 6 міс.; 

 дифтерія – 2, 4, 6, 18 міс., 6, 16, 26 років, далі кожні 

10 років; 

 кашлюк – 2, 4, 6, 18 міс.; 

 правець – 2, 4, 6, 18 міс., 6, 16, 26 років, далі кожні 10 

років; 

 поліомієліт – 2, 4, 6, 18 міс., 6, 14 років; 

 гемофільна інфекція – 2, 4, 12 міс.; 

 кір – 12 міс., 6 років; 



 краснуха – 12 міс., 6 років; 

 паротит  – 12 міс., 6 років. 

 

Також відповідно до статті 27 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» профілактичні щеплення з метою запобігання 

захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, 

кашлюк, правець та кір в Україні є обов’язковими. 

 

А чи можна відмовлятися від щеплень? Так, це 

можливо! 

Законом України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» передбачено, що повнолітнім 

дієздатним громадянам профілактичні щеплення 

проводяться за їх згодою після надання об'єктивної 

інформації про щеплення, наслідки відмови від  них та 

можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не 

досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому 

законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення 

проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків 

або інших законних представників. Особам віком від 

п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом 

обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться 

за їх згодою після надання об'єктивної інформації та за 

згодою об'єктивно інформованих батьків або інших 

законних представників цих осіб.  

Як засвідчити відмову від щеплень? 

Якщо особа та (або) її законні представники 

відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, 

лікар має право взяти у них відповідне письмове 

підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - 

засвідчити це актом у присутності свідків. 


