
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

04.10.2018  № 1802 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

31 жовтня 2018 р. 

за № 1240/32692 

Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378 

Відповідно до абзацу шістдесят четвертого підпункту 8 пункту 4 Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 березня 2015 року № 267, та з метою вдосконалення звітності з питань охорони 

здоров’я Н АК АЗ УЮ:  

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 

378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього 

заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 

1009/14276, такі зміни: 

1) у пункті 1: 

підпункт 1.3 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 1.4-1.26 вважати відповідно підпунктами 1.3-1.25; 

підпункти 1.8, 1.9 викласти в такій редакції: 

«1.8. Форму звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років за 20___ рік» 

(річна) (додається). 

1.9. Форму звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової 

форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську діяльність із медичної 

практики, за 20___ рік» (річна) (додається).»; 

підпункт 1.15 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 1.16-1.25 вважати відповідно підпунктами 1.15-1.24; 

підпункти 1.20, 1.21 викласти в такій редакції: 

«1.20. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей з інвалідністю 

віком до 18 років за 20___ рік» (річна) (додається). 
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1.21. Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт юридичної особи незалежно 

від її організаційно-правової форми та фізичної особи - підприємця, які провадять господарську 

діяльність із медичної практики, за 20___ рік» (річна) (додається).»; 

2) у пункті 2 слова «в лікувально-профілактичних закладах незалежно від підпорядкування» 

замінити словами «юридичними особами незалежно від їх організаційно-правової форми та 

фізичними особами - підприємцями, які провадять господарську діяльність з медичної 

практики»; 

3) у підпункті 5.1 пункту 5 слова «усіх лікувально-профілактичних закладів незалежно від 

підпорядкування» замінити словами «юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової 

форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної 

практики». 

2. Затвердити такі, що додаються: 

1) Зміну до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 16 «Звіт про захворювання та 

причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України 

осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, за 20___ рік», затвердженої 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1015/14282; 

2) Зміну до форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік» (річна), 

затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276; 

3) Зміну до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 

20___ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 

року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 

1016/14283; 

4) Зміни до форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які 

проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або 

інтернатному закладі, за 20___ рік» (річна), затвердженої наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

03 вересня 2007 року за № 1009/14276; 

5) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 19 «Звіт про дітей-інвалідів 

віком до 18 років, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного 

закладу, будинку дитини або інтернатному закладі, за 20___ рік», затвердженої наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1017/14284; 

6) Зміни до форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___ рік» 

(річна), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 

378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1009/14276; 

7) Зміни до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 20 «Звіт лікувально-

профілактичного закладу за 20___ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 

вересня 2007 року за № 1018/14285. 

3. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому 

законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 
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4. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних 

підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері 

управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених 

форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення у відповідних закладах охорони здоров’я. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського 

О.В. 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

В.о. Міністра У. Супрун 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної служби статистики України 

 

Голова Державної регуляторної служби України 

 

 

І. Вернер 

 

К. Ляпіна 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України 

04 жовтня 2018 року № 1802 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

31 жовтня 2018 р. 

за № 1240/32692 

ЗМІНА 

до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 16 «Звіт 

про захворювання та причини інвалідності й смерті 

населення, що підлягає включенню у Державний реєстр 

України осіб, які постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС, за 20___ рік» 

Пункт 2.3 глави 2 викласти в такій редакції: 

«2.3. Форму № 16 заповнюють на підставі таких форм первинної облікової документації: № 

025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___» (далі - форма № 025/о), затвердженої 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - наказ МОЗ від 14 

лютого 2012 року № 110); № 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань» (далі - форма № 

060/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року № 

1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560; № 

112/о «Історія розвитку дитини № ___», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 28 липня 2014 року № 527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 
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серпня 2014 року за № 959/25736 (далі - наказ МОЗ від 28 липня 2014 року № 527); № 

111/о «Індивідуальна карта вагітної та породіллі», затвердженої наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302. 

На підставі вищезазначеної облікової документації формують відповідні відомості про 

кількість зареєстрованих захворювань. 

Для заповнення граф 1, 2, 5, 6 таблиці 1000 та граф 1, 2 таблиці 2000 щодо кількості 

зареєстрованих захворювань використовують дані форм первинної облікової документації № 

025/о, № 060/о. 

Для заповнення граф 3, 7 таблиці 1000 та графи 3 таблиці 2000 про кількість зареєстрованих 

випадків уперше визнаних інвалідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС використовують 

дані таких форм первинної облікової документації: повідомлення закладу охорони здоров’я про 

рішення МСЕК форми № 088/о «Направлення на медико-соціально-експертну комісію 

(МСЕК)», затвердженої наказом МОЗ від 14 лютого 2012 року № 110; корінець форми № 

080/о «Медичний висновок № ___ про дитину-інваліда віком до 18 років (направляється в 

районне (міське) управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання 

батьків, опікуна) від ___ _______ ___ р.», наведеної у додатку до Порядку видачі медичного 

висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 04 грудня 2001 року № 482, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 10 січня 2002 року за № 11/6299. 

Для заповнення граф 4, 8 таблиці 1000 та графи 4 таблиці 2000 про причини смерті 

використовують дані таких форм первинної облікової документації: № 106/о «Лікарське 

свідоцтво про смерть», № 106-1/о «Фельдшерська довідка про смерть», № 106-2/о «Лікарське 

свідоцтво про перинатальну смерть», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 

жовтня 2006 року за № 1150/13024. 

У спеціалізованих закладах, а саме: 

протитуберкульозних та онкологічних диспансерах (кабінетах) відповідні рядки звіту 

заповнюють на підставі даних таких форм первинної облікової документації: № 030-

4/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз та особою із груп 

ризику», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року 

№ 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522; № 

030-6/о «Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення № ___», затвердженої наказом 

МОЗ від 28 липня 2014 року № 527; 

дерматовенерологічних диспансерах (кабінетах) дані щодо кількості: 

хворих на грибкові шкірні хвороби заповнюють на підставі форми первинної облікової 

документації № 065-1/о «Медична карта хворого на грибкове захворювання № ___», 

затвердженої наказом МОЗ від 28 липня 2014 року № 527; 

хворих на венеричні захворювання - на підставі форми первинної облікової документації № 

065/о «Медична карта хворого на венеричне захворювання № ___», затвердженої наказом МОЗ 

від 28 липня 2014 року № 527.». 

В.о. директора 

Медичного департаменту 

 

А. Гаврилюк 
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