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Згідно Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 
рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 
11.02.2021 року №4 ДП “Медичні закупівлі України” має забезпечити 
можливість збору інформації щодо логістики та залишків вакцини 
від COVID-19 через інформаційно-аналітичну систему MedData.

Нормативні підстави подання інформації до MedData
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Інформаційно-аналітична система MedData - це програмний продукт ДП “Медзакупівлі 
України”. Система має зручний інтерфейс для користувача. Функціонал MedData 
дозволяє відображати рух вакцини від COVID-19 між складами та закладами різного 
рівня, а також вести управлінський облік залишків. 

Користувач MedData - це відповідальна особа (ВО) за внесення інформації до системи 
про рух та залишки вакцини у своєму закладі.

Кожен користувач має особистий доступ до облікового запису (логін та пароль), дані 
яких будуть розіслані на надані до ДП МЗУ ел.адреси.

Посилання на MedData: https://vaccine.meddata.com.ua. 

Інформаційно-аналітична система MedData

https://vaccine.meddata.com.ua/


4

Склади логістичних партнерів, які здійснили 
прийом/розмитнення вакцини, що надійшла від 
постачальників (вносять інформацію в MedData про 
надходження вакцини, а також здійснюють розподіл 
в системі між регіонами)

Обласний склад, який приймає вакцину від 
національного, здійснює розподіл вакцини між ЗОЗ 
(в тому числі на мобільні бригади)

Отримує вакцину від обласного складу, веде 
щоденний облік використання вакцини (в тому числі 
мобільною бригадою)

Отримує вакцину від обласного складу (в системі 
відображається рух вакцини від обласного складу - 
до ЗОЗ; звітує ЗОЗ)

1-й рівень. Національний 
склад

2-й рівень. Регіональний 
склад

3-й рівень. Заклад охорони 
здоров’я (ЗОЗ)

3-й рівень. Мобільна 
бригада

Ланцюг передачі даних в MedData та її учасники в рамках 
звітування про вакцину
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● Приймання на баланс
● Розподіл вакцини між рег.складами
● Інвентаризація

Функціонал MedData (нац.рівень)
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● Інформація про вакцину, що надійшла на склад, вноситься ВО нац.
складу до системи MedData. 

● Код вакцини - обирається з випадаючого списку, Торговельна назва, 
Виробник, Країна виробника, Одиниця виміру - підтягується 
системою автоматично

● Інші поля форми вносяться вручну: Серія, Дата виготовлення, 
Термін придатності, Загальна кількість поставки, Дата фактичного 
надходження вантажу на склад виконавця, Номер накладної/акту, 
Дата накладної/акту.

● Вноситься до MedData не пізніше 17:00 поточного дня

Функціонал MedData (нац.рівень) - Приймання на баланс
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● ВО нац.складу здійснює розподіл вакцини на рег.склади 
країни

● При отриманні наказу МОЗ про розподіл вноситься 
інформація про кількість розподіленої вакцини на кожен 
регіон. Номер та дату накладної, а також дату поставки в 
регіон - вносити по факту відвантаження.

● Вноситься до MedData не пізніше 17:00 поточного дня. Якщо 
відвантаження відбулося після 17:00 - вносити до 09:00 
наступного дня. Це важливо, адже рег.склад має внести 
інформацію про розподіл на заклади до 18:00 поточного дня.

Функціонал MedData (нац.рівень) - Розподіл вакцини
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Терміни подання інформації до MedData (нац.рівень)

Інформація щодо 
поставленої вакцини на 
склад

не пізніше 17:00 год за поточний день

Інформація щодо 
відвантаження вакцини в 
регіони

кількість розподіленого на регіони відображати в системі 
вже з отриманням наказу про розподіл. 

Номер та дату накладної, а також дату поставки в регіон - 
відображати по факту відвантаження:
не пізніше 17:00 год за поточний день; якщо відвантаження 
відбулося після 17:00 - вносити до 09:00 наступного дня. 

Інвентаризація щомісячно не пізніше 17:00 останнього дня місяця
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● Розподіл вакцини між ЗОЗ
● Перерозподіл вакцини
● Холодове обладнання
● Інвентаризація
● Дашборд для трекінгу статусів подачі 

інформації закладами регіону

Функціонал MedData (регіональний рівень)
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● Інформація в кабінет користувача про вакцини, що надійшли на склад, 
підтягується автоматично

● Інформація відображається у розрізі вакцини за серією та номером 
накладної

● Розподіл в системі відображається у розрізі кожного місця надання 
послуг (пункту щеплення, а не юридичної особи)

● У разі, коли вакцину отримує мобільна бригада, в системі зазначається 
отримувачем ЗОЗ, до якого вона відноситься (юр.особа)

● ВО рег.складу буде мати можливість перерозподілити вакцину на інші 
регіони

● Вноситься до MedData не пізніше 18:00 поточного дня

Функціонал MedData (рег.рівень) - Розподіл вакцини та 
перерозподіл
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Терміни подання інформації до MedData (рег.рівень)

Інформація щодо відвантаження 
вакцини на заклади

щоденно не пізніше 18:00 год за поточний 
день

Інформація щодо стану холодового 
обладнання

щомісячно не пізніше 17:00 останнього дня 
місяця

Інвентаризація щомісячно не пізніше 17:00 останнього дня 
місяця



12

● Звіт про використання вакцини
● Холодове обладнання
● Інвентаризація

Функціонал MedData (рівень - ЗОЗ)
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● Інформація в кабінет користувача про вакцини, що надійшли, підтягується 
автоматично (цю інформацію вносить рег.склад не пізніше 18:00 дня 
відвантаження)

● Інформація відображається у розрізі вакцини за серією та номером 
накладної, а також у розрізі пунктів щеплень

● Використання в системі відображається у розрізі кожно місця надання 
послуг (пункту щеплення, а не юридичної особи)

● Також ВО вносить інформацію про використання вакцини, що була 
отримана мобільною бригадою (в такому випадку ця вакцина буде 
розподілена в системі саме на юр.особу)

● Вноситься до MedData у проміжок з 12:00 до 17:00 години дня за 
вчорашній день

Функціонал MedData (рівень - ЗОЗ) - Звіт про використання
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Функціонал MedData (рівень - ЗОЗ) - Звіт про використання
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Терміни подання інформації до MedData (рівень - ЗОЗ)

Інформація щодо використання 
вакцини

щоденно з 12:00 до 17:00 за вчорашній 
день

Інформація щодо стану 
холодового обладнання

щомісячно не пізніше 17:00 останнього дня 
місяця

Інвентаризація щомісячно не пізніше 17:00 останнього дня 
місяця
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● Форма обліку холодового обладнання, яке виділено 
для зберігання вакцини від COVID-19

● Вноситься до MedData щомісячно не пізніше 17:00 
останнього дня місяця

Функціонал MedData (рег.рівень та рівень ЗОЗ) - 
Холодове обладнання
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Функціонал MedData 

(рег.рівень та рівень 
ЗОЗ) - 
Холодове обладнання
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● Форма обліку залишків вакцини на складі/в закладі (подається 
інформація про залишок вакцини на складі/в закладі, а також кількість 
розбитого/ліквідованого/пошкодженого)

● Система буде співставляти внесені дані у форму Інвентаризації з 
залишком вакцини, який обраховується з даних форми “Використання 
вакцини”

● Вноситься до MedData щомісячно не пізніше 17:00 останнього дня 
місяця

Функціонал MedData (всі рівні) - Інвентаризація
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● Регіональні координатори 
(контроль за своєчасністю внесення даних та їх якістю)

● Технічна підтримка
(колл-центр, телеграм-чат)

● База знань

● Алгоритми системи

Шляхи забезпечення якості даних в MedData



Слідкуйте за нами і спілкуйтесь з нами: 

 

Facebook        Telegram               LinkedIn

Сайт: https://medzakupivli.com/uk/

+38 (063) 651 90 25, office@medzakupivli.com
 

 


