
 

 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

Н А К А З 
 

  

від 01 грудня 2022 р.                                                                           № 1736 

 

Про організацію подання 

установами та закладами охорони 

здоров’я області статистичних 

звітів за 2022 рік  

 

На виконання діючих наказів Міністерства охорони здоров’я України, 

відповідно до пункту 8 Положення про Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації (далі - Управління), затвердженого розпорядженням 

обласної державної адміністрації від 19.01.2016 № 7 (у редакції розпорядження 

Черкаської обласної державної адміністрації від 25.05.2020 №300), з метою 

отримання результатів діяльності закладів та установ охорони здоров’я області 

за 2022 рік  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Утворити та затвердити склад робочої групи з прийому статистичних 

звітів закладів охорони здоров’я області за 2022 рік у складі: 
 

Голови 
 
 

- Уманець А. С. 
 

-  
 

начальника Управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації  

Заступника 

голови 

- Бондар Т. О.  - заступника начальника Управління – 

начальника відділу організації надання 

медичної допомоги дорослому 

населенню, матерям та дітям Управління 

Секретаря  - Михайліченко Т. І.  - 

 

в. о. начальника комунального закладу 

„Черкаський обласний інформаційно-

аналітичний центр медичної статистики“ 

ЧОР (далі – КЗ „ЧОЦМС“ ЧОР)   
 

 

 

Членів комісії:  

 - Атаманець М.Б. - заступника начальника відділу організації 

надання медичної допомоги дорослому 



 

населенню, матерям та дітям Управління 

 - Шила В. М.  - директора КНП „Черкаська обласна 

лікарня Черкаської обласної ради“ 

 - Кондрацького М. І. - головного лікаря КНП „Черкаська 

обласна дитяча лікарня Черкаської 

обласної ради“  

 - Маринохи М. В. - в. о. головного лікаря КНП „Черкаський 

обласний шкірно-венерологічний 

диспансер Черкаської обласної ради“  

 - Масенко Н. В. -  в. о. директора комунального закладу 

„Черкаський обласний центр медико-

соціальної експертизи Черкаської 

обласної ради“ 
 

Головних позаштатних спеціалістів Управління:  

 - Парамонова В. В. - головного позаштатного онколога 

Управління 

 - Журби С. В. - головного позаштатного кардіолога 

Управління 

 - Гаркавого К. А. - головного позаштатного психіатра 

Управління 

 - Казмірука В. І.  - головного позаштатного терапевта 

Управління 

  - Васильченко Д.С.  - головного позаштатного хірурга 

Управління 

 - Михно С. Л.    - головного позаштатного педіатра  

Управління 

 - Починка В. А.  - головного позаштатного акушер-

гінеколога Управління 

 - Левандовської Д. О. 

 

- 

 

головного позаштатного фтизіатра 

Управління 

 - Левченка П. Ю. - головного позаштатного спеціаліста  

з питань профілактики ВІЛ/СНІД 

Управління 

 - Самосенко О.А. - головного позаштатного спеціаліста  

з медицини невідкладних станів 

Управління 

 - Книжницької Т. М.  головного позаштатного спеціаліста  

з питань медико-соціальної реабілітації 

Управління 

 - Коваленка Я. О.  - головного позаштатного стоматолога 

Управління  

 

 

 



 

2. Затвердити: 

2.1. перелік статистичних звітів за 2022 рік, які надаються закладами 

охорони здоров’я області, підпорядковані УОЗ ОДА (додаток 1 даного наказу);  

2.2. строки подання річних державних та галузевих статистичних звітів  

та інформаційних матеріалів за 2022 рік (додатки 2, 3 даного наказу); 

2.3. графік роботи медичних працівників лікувально-профілактичних 

установ м. Черкаси, обласних установ в обласному інформаційно-аналітичному 

центрі медичної статистики на період зводу звітних даних за 2022 рік (додаток 

4 даного наказу).  

3. Директору Департаменту охорони здоров’я та медичних послуг 

Черкаської міської ради, керівникам обласних лікувально-профілактичних 

установ (далі – ЛПУ), лікарняних установ адміністративних районів (далі – 

ЦРЛ/БЛ, МО ТЛ), КНП „Ватутінської міської лікарні Ватутінської міської 

ради“, центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі – ЦПМСД)  

та закладів охорони здоров’я – юридичним особам територіальних громад  

(далі – ТГ): 

3.1. забезпечити складання та подання статистичних звітів та інформацій 

установ району обслуговування за результатами діяльності у 2022 році 

відповідно додатку 1 даного наказу;  

3.2. наказом по установі визначити особу, відповідальну за складання, 

узгодження і надання всіх форм звітності до оргметодвідділів обласних 

спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, КЗ „ЧОЦМС“ ЧОР. 

До КЗ „ЧОЦМС“ заклади охорони здоров’я адмінрайонів надають дані  

по юридичних особах за типами медичних установ. Департамент охорони 

здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради надає звіти кожної 

установи та звід; обласні заклади – звіт установи та зводні звіти за профілем 

діяльності;  

3.3. звіти за фф. 7, 4 ТБ-07, 8-2 ТБ-10, 8, 9, 13, 15, 16, 16 розрізи, 17,  

17 розрізи, 19, 19 розрізи, 20, 20 розрізи, 21, 21-А, 22, 22 розрізи, 24, 24 розрізи, 

31, 31 розрізи, 32, 33, 33-к, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 47, 51, МЗ118 та інше подати  

на електронних носіях інформації за єдиною технологічною системою збору  

та обробки на ІВМ РС АТ у форматі математичного забезпечення програми 

„Медстат-2022“. Також по всіх формах надаються не менше, ніж три 

примірники звіту на бланках, затвердженого зразка 2022 року за підписом 

головного лікаря/директора ЛПУ, скріплених печаткою установи, з датою 

здачі звіту та прізвища виконавця.  

Фф. 14, 37, 37/1, 49, 25, 25-А, 52, 69 та ін. надаються ЛПУ тільки  

на паперових носіях інформації: 

3.3.1. проаналізувати річні статистичні показники і надати разом зі звітами 

письмові пояснення при коливанні даних. Пояснення подати за підписом 

головного лікаря/директора та міського/районного профільного спеціаліста; 

3.3.2. забезпечити достовірність статистичних даних, а також відповідність 

паперових носіїв звітних форм даним програм „Медстат“, „Медстат-Черкаси“. 

3.4. звіти, які надаються закладами охорони здоров’я в строки відповідно 

додатку 2 даного наказу повинні бути надіслані до КЗ „ЧОЦМС“ електронною 



 

поштою medstat@oblmedstat.ck.ua з направленням підписаних/завірених 

печаткою установи паперових носіїв будь-якими засобами доставки до терміну 

здачі звітів. 

Вимоги надання паперових носіїв звітів та інформативних матеріалів  

до терміну здачі звітів є обов’язковими.  

3.5. про формат надання звітності за додатком 3 даного наказу заклади 

охорони здоров’я будуть проінформовані додатково. 

Завідуючі інформаційно-аналітичними кабінетами, лікарі статистики  

або спеціалісти, на яких покладено їх обов’язки, фахівці оргметодкабінетів 

обласних диспансерів, установ, а також ЛПУ м. Черкаси, Черкаської ЦРЛ, 

Черкаського ЦПМСД звітують за графіком в КЗ „ ЧОЦМС“.  

3.6. з метою підготовки до співбесіди керівників установ міст/районів  

та обласних лікувальних закладів з керівниками Управління, позаштатними 

спеціалістами Управління провести аналіз показників діяльності ЛПУ за 2021-

2022 роки та надати його разом з інформацією про виконання завдань  

2022 року. Аналіз надати до КЗ „ЧОЦМС“ в строки звітування ЗОЗ (додаток  

3 даного наказу). 

Про терміни проведення співбесід буде повідомлено додатково.  

3.7. забезпечити на місцях облік лікувально-профілактичних 

закладів/кабінетів/підрозділів інших форм власності району діяльності 

незалежно від їх підпорядкування, проінформувати ці заклади/кабінети  

про обов’язковість особистого звітування за 2022 звітний рік до КЗ „ЧОЦМС“ 

на підставі наказів  МОЗ України від 10.07.2007 № 378 „Про затвердження 

форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього 

заповнення (зі змінами)“, від 23.07.2012 № 552 „Про внесення зміни до наказу 

МОЗ України від 07.04.2006 № 203“ (фф. 7, 9).  

4. В. о. начальника КЗ „ЧОЦМС“ Михайліченко Тетяні, керівникам 

обласних установ: 

4.1. забезпечити організацію прийому річних звітів та формат звітування 

закладів охорони здоров’я області в строки, зазначені додатками 2, 3 даного 

наказу в інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики  

та інформаційно-аналітичних відділах/кабінетах медичної статистики обласних 

установ, оргметодкабінетах профільних диспансерів, КНП „Черкаський 

обласний центр громадського здоров’я Черкаської обласної ради“,  

КЗ „Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської 

обласної ради“:  

- КЗ „ЧОЦМС“: фф. 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21А, 24, 25, 25А, 31, 41, 44, 

47, 49, МЗ 118; 

- КНП „Черкаський  обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської 

обласної ради“: фф. 8, 33, 33 кор., 4, 4-2 ТБ 07-МР ТБ, 8-1 ТБ 08, 8-2 ТБ 10, 8-3 

ТБ 11, 8-4 ТБ 10-МР ТБ, 8-6 ТБ-МР ТБ та ін. відповідно до наказів МОЗ 

України (строки та формат звітування визначається диспансером); 

- КНП „Черкаський обласний психоневрологічний диспансер Черкаської 

обласної ради“: ф.38 (строки та формат звітування визначається диспансером), 

терміни та надання звітності за ф.10 МОЗ України буде визначено додатково; 
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- КНП „Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської 

обласної ради“: ф.32 (строки та формат звітування визначається диспансером);  

- КНП „Черкаський обласний шкірно-венерологічний диспансер Черкаської 

обласної ради“: фф.9, 34 (строки та формат звітування визначається  

диспансером); 

- КНП „Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської обласної 

ради“: фф.7, 35 (строки та формат звітування визначається диспансером); 

- КЗ „Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської 

обласної ради“: фф.14, 37, 37/1 (строки та формат звітування визначається 

установою); 

- КУ „Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи“: ф.42 (строки 

та формат звітування визначається  установою); 

- КНП „Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської обласної 

ради“: ф.39 (строки та формат звітування визначається  установою); 

- відділенні спортивної медицини та лікувальної фізкультури КНП „Черкаська 

обласна лікарня Черкаської обласної ради“: ф.52 (строки та формат звітування 

визначається  установою); 

- КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“: ф.67 (строки 

та формат звітування визначається  установою); 

- КНП „Черкаський обласний центр громадського здоров’я Черкаської 

обласної ради“ (далі – „ЧОЦГЗ“): фф.2 ВІЛ/СНІД, 56, 57, 58, 59, 63, 63-1, 51 

(строки та формат звітування визначається ЧОЦГЗ); 

- КНП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради“: ф. 22 (строки та формат звітування 

визначається установою); 

- КНП „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської 

обласної ради“: ф.69 (строки та формат звітування визначається установою). 

4.2. підготувати та довести до відома установ області „Порядок надання 

звітності ЛПУ області за 2022 рік“.  

5. Головним позаштатним спеціалістам Управління: 

5.1. надавати міським/районним спеціалістам необхідну консультативну 

допомогу по аналізу звітності свого розділу роботи;  

5.2. до 10.02.2023 надати до КЗ „ЧОЦМС“ стислий аналіз здоров’я 

населення та результатів діяльності медичних установ області по своєму 

розділу роботи за 2022 рік в порівнянні з даними 2021 року, а також планові 

завдання за профілем лікувально-профілактичним установам на 2023 рік.  

6. Директору Департаменту охорони здоров’я та медичних послуг 

Черкаської міської ради, керівникам обласних установ для участі в роботі  

по зведенню річних звітів відрядити в розпорядження КЗ „ЧОЦМС“ ЧОР 

медичних працівників в терміни згідно додатку 5 даного наказу. 

7. Керівникам КЗ „ЧОЦМС“ ЧОР, обласних медичних установ, головним 

позаштатним спеціалістам відповідного профілю: 

7.1. забезпечити прийом звітів від закладів охорони здоров’я за профілем 

та подання зведених по області державних та галузевих статистичних звітів  



 

в профільні заклади, підпорядковані МОЗ України. Порядок та терміни надання 

звітності установ МОЗ України Міністерством буде надано додатково. 

7.1.1.  КЗ „ЧОЦМС“ ЧОР звітує за формами:   

 ф.13„Звіт про штучне переривання вагітності“; 

 ф.15„Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає 

включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали 

внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС“; 

 ф.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“; 

 ф.17 „Звіт про медичні кадри“; 

 ф.19 „Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років“; 

 ф.20 „Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової 

форми та фізичної особи – підприємця, які проводять господарську 

діяльність з медичної практики“; 

 ф.21 „Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям“; 

 ф.21А „Звіт про медичну допомогу роділлям, породіллям,  

новонародженим та дітям першого  року життя“ щоквартальна; 

 ф.24 „Звіт фельдшерсько-акушерського пункту“; 

 ф.25 „Звіт будинку дитини“; 

 ф.31 „Звіт про медичну допомогу дітям“; 

 ф.47-здоров „Звіт про мережу та діяльність медичних закладів“; 

 ф.44-здоров „Звіт санаторію“;      

7.1.2. КНП „Черкаський обласний психоневрологічний диспансер 

Черкаської обласної ради“: 

 

 ф.38 „Звіт щодо проведення судово-психіатричних експертиз“; 

7.1.3. КЗ „Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи 

Черкаської обласної ради“: 

 ф.14 „Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, 

професійної і соціальної реабілітації“;  

ф.37-здоров „Звіт республіканської, обласної, центральної, міської 

медико-соціальної комісії;  

 ф.37/1 „Звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів 

інвалідами, дітьми-інвалідами, які перебувають на обліку, та тих, що 

зняті з обліку“;  

7.1.4. КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“: 

 ф.52-здоров „Звіт про медичне спостереження за особами,  

які займаються фізичною культурою та спортом“; 

 ф.67„Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку  

з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) 

або гострим пошкодженням нирок (ГПН)“; 

 ф.41-здоров „Звіт про допоміжні репродуктивні технології“;  

 ф.49 „Звіт про надання медико-генетичної допомоги“; 

 

 



 

7.1.5 КУ „Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи“: 

 ф.42 „Звіт бюро судово-медичної експертизи (судово-медичного 

експерта)“;  

7.1.6. КНП „Черкаський обласний онкологічний диспансер Черкаської 

обласної ради“: 

 ф.7 „Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення“; 

 ф.35-здоров „Звіт про хворих на злоякісні новоутворення“;  

7.1.7. КНП „Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер 

Черкаської обласної ради“: 

 ф.8 „Звіт про захворювання на активний туберкульоз“;  

 ф.33 - кор. „Звіт про хворих на туберкульоз“ (щоквартальна); 

 ф.33-здоров „Звіт про хворих на туберкульоз“; 

 ф.4 „Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу І, ІІ та ІІІ 

категорій хворих (за даними бактеріоскопії і/або культурального 

дослідження) ТБ 07“;  

 ф.4-2 „Звіт про кількість випадків хіміорезистентного туберкульозу, 

підтверджених та/або за якими розпочато лікування за категоріями   

4.1-4.3 протягом звітного кварталу (ТБ 07–МР ТБ)“; 

 ф.8-1 „Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, 

які зареєстровані 12–15 місяців тому, ТБ 08“; 

 ф.8-2 „Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз  

в кінці інтенсивної фази лікування ТБ 10“; 

 ф.8-3 „Звіт про результати дослідження стійкості мікобактерій тубер-

кульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих  

на туберкульоз легень, які були зареєстровані 12-15 місяців тому,           

ТБ 11“;  

 ф.8-4 „Звіт про попередню оцінку результатів лікування підтвер-

джених випадків МР ТБ в кінці інтенсивної фази лікування, 

зареєстрованих 9 (12) місяців тому та підтверджених випадків РР ТБ, 

зареєстрованих 12 (15) місяців тому, ТБ 10-МР ТБ“;  

 ф.8-6 „Звіт про остаточні результати лікування підтверджених 

випадків МР ТБ та інших випадків ХР ТБ, за якими розпочато 

лікування 20 (24) місяців тому, та підтверджених випадків РР ТБ,  

за якими розпочато лікування 32 (36) місяців тому, ТБ 08-МР ТБ“;  

7.1.8. КНП „Черкаський обласний наркологічний диспансер Черкаської 

обласної ради“: 

 ф.32 „Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання 

психоактивних речовин“;  

7.1.9. КНП „Черкаський обласний шкірно-венерологічний диспансер 

Черкаської обласної ради“: 

 ф.9 „Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим 

шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту“; 

 ф.34-здоров „Звіт про контингент хворих на сифіліс, гонококову 

інфекцію, інші хвороби, які передаються статевим шляхом, грибкові 

шкірні хвороби та коросту“; 



 

 

 

7.1.10. КУ „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф“ Черкаської обласної ради: 

 ф.22 “Звіт станції швидкої медичної допомоги“; 

7.1.11. КНП „Черкаський обласний центр громадського здоров’я Черкаської 

обласної ради“:  

 ф.2-ВІЛ/СНІД „Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені 

вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 2022 рік“; 

 ф.56 „Звіт про надання антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим 

особам за 2022 рік“; 

ф.57 „Звіт про дорослих та дітей, які розпочали антиретровірусну 

терапію у когорті та лікуються 6, 12, 24, 36 місяців“ за 2022 рік;  

 ф.58 „Звіт про проведення діагностики, профілактики та лікування 

туберкульозу та вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів  

за 2022 рік“; 

 ф.59 „Звіт про проведення медикаментозної постконтактної 

профілактики ВІЛ-інфекції за 2022 рік“; 

 ф.63 „Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини за 2022 рік“; 

 ф.63-1 річна „Частота передачі ВІЛ від матері до дитини“;  

 ф.51-здоров „Звіт про роботу Центру здоров’я і лікувально-

профілактичного закладу з питань формування здорового способу 

життя, гігієнічного виховання населення“;  

7.1.12. КНП „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 

Черкаської обласної ради“: 

 ф.69 „Звіт про випадки побічних реакцій при медичному застосуванні 

лікарняних засобів у лікувально-профілактичних закладах“;  

7.1.13. КНП „Черкаська обласна станція переливання крові Черкаської 

обласної ради“: 

 ф.39-здоров „Звіт центру служби крові (станції переливання крові), 

відділення трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні, 

яка проводить заготівлю крові“; 

8. В. о. начальника КЗ „ЧОЦМС“ ЧОР Михайліченко Тетяні забезпечити: 

8.1. прийом, обробку та узагальнення статистичної звітності закладів 

охорони здоров’я іншого підпорядкування, що перебувають у сфері управління 

інших Міністерств та відомств України та приватної форми власності  

за формами 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 32. 

Подання до МОЗ України статистичних звітів за відповідним розкладом 

закладів охорони здоров’я іншого підпорядкування та форм власності 

в паперовому примірнику та електронною поштою в терміни визначені МОЗ 

України. 

9. Керівникам обласних установ, які забезпечують надання звітності  

за профілем закладу до МОЗ України: 

 



 

- з метою формування обласної зводної підшивки звітних форм за 2022 рік, 

наданих до установ МОЗ України та надання копій звітності до Головного 

управління статистики у Черкаській області, надати до КЗ „Черкаський 

обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики“  

по 5 екземплярів копій звітних форм за 2022 рік до 15.02.2023 року. 

10. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника начальника 

Управління – начальника відділу організації надання медичної допомоги 

дорослому населенню, матерям та дітям Управління Бондар Тетяну. 

 

 

 

Начальник  Антоніна УМАНЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до наказу Управління охорони 

здоров’я обласної державної 

адміністрації 

від 01 грудня 2022 р № 1736 

 

Перелік статистичних звітів,  

які формуються та надаються закладами охорони здоров’я області 
 

Формування статистичної звітності установ району діяльності згідно 

наказів МОЗ України від 03.05.1999 № 102 „Про затвердження форм галузевої 

звітності закладів охорони здоров’я (зі змінами)“, наказу МОЗ України  

від 29.09.1999 № 237 „Про введення форм державної та затвердження галузевої 

статистичної звітності закладів охорони здоров’я України“ (зі змінами),  

від 10.12.2001 № 489 „Про затвердження статистичної документації з питань 

допоміжних репродуктивних технологій“, від 27.12.2006 № 898  

„Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду“ (зі змінами),  

від 04.07.2002 № 247 „Про перезатвердження галузевої статистичної звітної 

ф.№ 38-здоров „Звіт щодо проведення судово-психіатричних експертиз“,  

від 30.04.2004 № 227 „Про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ 

України“, від 26.07.1999 № 184 „Медична облікова документація,  

що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів“  

та затвердження галузевої статистичної звітності“, від 08.07.2004 № 346  

„Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 33-здоров „Звіт про 

хворих на туберкульоз та Інструкції щодо її заповнення“, від 07.10.2005 № 523 

„Про затвердження галузевої статистичної звітної форми № 39-здоров „Звіт 

центру служби крові (станції переливання крові), відділення трансфузіології 

лікувального закладу, установи, лікарні, яка проводить заготівлю крові“  

та Інструкцій щодо її заповнення і контролю) (зі змінами), від 27.12.2005 № 760 

„Про внесення змін та доповнень до облікових і галузевих статистичних 

звітних форм та інструкцій щодо їх заповнення“, від 29.03.2006 № 179  

„Про затвердження Інструкції  з визначення критеріїв перинатального періоду, 

живонародженості та мертвонародженості, Порядку реєстрації 

живонароджених і мертвонароджених“(зі змінами), від 07.04.2006 № 203  

„Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення“  

(зі змінами), від 13.09.2006 № 624 „Про затвердження щоквартальної форми 

звітності № 33-коротка „Звіт про хворих на туберкульоз“ та Інструкції щодо  

її заповнення“, від 27.07.2006 № 524 „Про затвердження галузевої статистичної 

форми звітності № 47-здоров „Звіт про мережу та діяльність медичних 

закладів“ та інструкції щодо її заповнення“, від 06.08.2007 № 459  

„Про внесення змін до галузевої статистичної форми“, від 10.07.2007 № 378 

„Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій 

щодо їхнього заповнення“ (зі змінами),  від 24.01.2008 № 24 „Про затвердження 



 

форми квартальної звітності № 21-а „Звіт про медичну допомогу роділлям 

(породіллям), новонародженим та дітям першого року життя“ та Інструкцій 

щодо її заповнення“, від 02.09.2009 № 657 „Про затвердження форм первинної 

облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо  

їх заповнення“, від 17.11.2010 № 999 „Про затвердження форм звітності  

та медичної облікової документації служб швидкої та невідкладної медичної 

допомоги України“, від 11.05.2010 № 388 „Про удосконалення діагностики ВІЛ-

інфекції“, від 21.03.2012 № 182 „Про затвердження форм первинної облікової 

документації і звітності з питань моніторингу лікування ВІЛ-інфікованих осіб 

та інструкцій щодо їх заповнення“ (зі змінами), від 03.08.2012 № 612  

„Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності  

з питань моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, 

інструкцій щодо їх заповнення“, від 05.03.2013 № 180 „Про затвердження форм 

первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної 

ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення“(зі змінами),  

від 03.04.2013 № 263 „Про затвердження Комплексного плану розширення 

доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, 

догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у ІІ–ІV 

кварталах 2013 року –І кварталі 2014 року (зі змінами), від 22.05.2013 № 410 

„Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно 

реєстрації випадків контакту осіб з кров'ю чи біологічними матеріалами 

людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами, 

проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо  

їх заповнення“, від 31.07.2013 № 665 „Про затвердження форм звітності  

з питань надання медичної допомоги дітям, форми звітності щодо осіб,  

які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин,  

та інструкцій щодо їх заповнення“, від 31.03.2009 № 199 „Про затвердження 

тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності  

з хіміорезистентного туберкульозу“, від 07.03.2013 № 188 „Про затвердження  

форм первинної облікової документації і форм звітності з хіміорезистентного 

туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення“, від 02.09.2009 № 657  

„Про затвердження форм первинної облікової документації і форм звітності  

з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення“, від 12.02.2013 № 109  

„Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності  

з питань забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими 

засобами та інструкцій щодо їх заповнення“, від 26.09.2016 № 996  

„Про внесення змін до деяких наказів МОЗ України“, від 30.11.2017 № 1504 

„Про затвердження форм звітності щодо надання психіатричної допомоги 

населенню“, від 04.10.2018 № 1802 „Про затвердження Змін до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378“ та ін.: 
 
 

ф.2  

ВІЛ/СНІД 

„Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ)“; 

ф.3 

ВІЛ/СНІД  

„Звіт про проведення консультування у зв’язку з тестуванням  

на  ВІЛ-інфекцію“;  



 

ф.4 „Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу І, ІІ та ІІІ категорій 

хворих (за даними бактеріоскопії і/або культурального дослідження)              

ТБ 07“; 

ф.4-1  „Звіт про кількість хворих, які були зареєстровані у 4 категорії                      

(ТБ 07-МР ТБ)“;  

ф.4-2 „Звіт про кількість випадків хіміорезистентного туберкульозу, 

підтверджених та/або за якими розпочато лікування за категоріями      

4.1-4.3 протягом звітного кварталу (ТБ 07-МР ТБ)“; 

ф.6 „Звіт про контингенти дітей і підлітків, яким здійснено щеплення проти 

інфекційних захворювань“; 

ф.7 „Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення“; 

ф.8 „Звіт про захворювання на активний туберкульоз“; 

ф.8-1 „Звітність результатів лікування хворих на туберкульоз легень,  

які зареєстровані 12-15 міс. тому“ (ТБ-08);  

ф.8-2 „Звіт про консервацію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці 

інтенсивної фази лікування ТБ-10“; 

ф.8-3  „Звіт про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до 

антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень,  

які були зареєстровані 12–15 місяців тому, Б 11“; 

ф.8-4  „Звіт про попередню оцінку результатів лікування підтверджених 

випадків МР ТБ в кінці інтенсивної фази лікування, зареєстрованих                 

9 (12) місяців тому та підтверджених випадків РР ТБ, зареєстрованих      

12 (15) місяців тому, ТБ 10-МР ТБ“;  

ф.8-6 „Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків              

МР ТБ та інших випадків ХР ТБ, за якими розпочато лікування 20 (24) 

місяців тому, та підтверджених випадків РР ТБ, за якими розпочато 

лікування 32 (36) місяців тому, ТБ 08-МР ТБ“; 

ф.9 „Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, 

грибкові шкірні захворювання, коросту“; 

ф.13 „Звіт про штучне переривання вагітності “; 

ф.14 „Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної   

і соціальної реабілітації“; 

ф.15 „Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню  

у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії  

на Чорнобильській АЕС“; 

ф.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“; 

ф.17 „Звіт про медичні кадри“; 

ф.19 „Звіт про контингенти хворих дітей з інвалідністю віком до 18 років,  

які проживають в районі обслуговування лікувально-профілактичного 

закладу, будинку дитини або інтернатному закладі“; 

ф.20 „Звіт юридичної особи незалежно від її організаційно-правової форми  

та фізичної особи – підприємця, які проводять господарську діяльність  

з медичної практики“; 

ф.21 „Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям“; 

 

 



 

ф.21-А „Звіт  про медичну допомогу роділлям (породіллям), новонародженим  

та дітям першого року життя“; 

ф.22 „Звіт станції (відділення) швидкої медичної допомоги“; 

ф.24 „Звіт фельдшерсько-акушерського пункту“; 

ф.25 „Звіт будинку дитини“; 

ф.25А „Перелік захворювань, які надають право на всиновлення хворих дітей“; 

ф.31-здоров „Звіт про медичну допомогу дітям“; 

ф.32-здоров „Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через вживання 

психоактивних речовин“, піврічна; 

ф.33-здоров „Звіт про хворих на туберкульоз“; 

 ф.33-коротка „Звіт про хворих на туберкульоз“ (квартальна); 

ф.34-здоров „Звіт про контингент хворих на сифіліс, гонококову інфекцію, інші 

хвороби, які передаються статевим шляхом, грибкові шкірні хвороби  

та коросту“; 
ф.35-здоров „Звіт про хворих на злоякісні новоутворення“; 

ф.37-здоров 

 

ф.37/1 

„Звіт республіканської, обласної, центральної, міської медико-соціальної 

комісії“; 

„Звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів 

інвалідами, дітьми-інвалідами, які перебувають на обліку, та тих,  

що зняті з обліку“; 
ф.38-здоров „Звіт щодо проведення судово-психіатричних експертиз“; 

ф.39-здоров 
 

„Звіт центру служби  крові (станції переливання крові), відділення 

трансфузіології лікувального закладу, установи, лікарні,  

яка проводить заготівлю крові“; 
ф.41-здоров „Звіт про допоміжні репродуктивні технології“; 

ф.42-здоров „Звіт бюро судово-медичної експертизи (судово-медичного експерта)“; 

ф.44-здоров „Звіт санаторію“; 
ф.45-здоров „Звіт про роботу регіонального медичного центру (відділення) 

трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів“; 
ф.47-здоров „Звіт про мережу та діяльність медичних закладів“; 

ф.49-здоров    „Звіт про надання медико-генетичної допомоги“; 

ф.51- здоров „Звіт про роботу Центру здоров’я і лікувально-профілактичного закладу 

з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання 

населення“; 
ф.52-здоров „Звіт про медичне спостереження за особами, які займаються фізичною 

культурою та спортом“;  
ф.56 „Звіт про надання антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим особам“; 

ф.57  „Звіт про дорослих та дітей, які розпочали АРТ у когорті  

та лікуються 6, 12, 24, 36…. місяців“ за  рік;  
ф.58  „Звіт про проведення діагностики, профілактики та лікування 

туберкульозу та вірусних гепатитів у  ВІЛ-інфікованих пацієнтів“;  
ф.59 „Звіт про проведення медикаментозної постконтактної профілактики 

ВІЛ-інфекції“; 
ф.63  „Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини“;  

ф.63-1 (річна)  „Частота передачі ВІЛ від матері до дитини“; 



 

 

ф.67 „Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною 

хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим 

пошкодженням нирок (ГПН)“; 
ф.69-здоров „Звіт про випадки побічних реакцій лікарських засобів, вакцин, 

туберкуліну та/або відсутності ефекту лікарських засобів, та/або 

несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики“. 

 

 

 

Заступник начальника   Тетяна БОНДАР  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток № 2 

до наказу Управління охорони 

здоров’я обласної державної 

адміністрації 

від 01 грудня 2022 № 1736 

 

Строки подання річних статистичних звітів та інформацій за 2022 рік  

(за переліком)  
                       

Строки надання річних звітів установами охорони здоров’я області за 2022 рік за ф.ф. 8, 

19, 24, 32, 41, 45, 69, 37/1, 15, 16, дані спецдиспансеризації населення, постраждалого 

внаслідок аварії на ЧАЕС, внесених в реєстр міст/районів області (табулограма),  ф.17, база 

програми „Медичні кадри“. Реєстр дітей з інвалідністю. Дані про орфанні захворювання. 

Мережа  закладів. Таблиці оснащеності установ та інше  

Ф.ф.17, 17 розрізи, база програми „Медичні кадри“, мережа ЛПУ, ф.ф. 19, 19 розрізи, дані 

спецдиспансеризації, ф.ф. 15, 16, 16 розрізи, 24, 41, 45, 69, 51, 52, 67, 37/1, ф.32, звіт „Цито-скринінг“ з базою 

даних, та інші 

 Дата здачі День тижня 

1. СМЕ, аптека, 4 дитячі санаторії, обласна стоматологічна 
поліклініка, ОПНД, будинок дитини, медична 
академія,коледж, центр МСЕ, ОСПК, ОПЛ, ЧОЦГЗ 

19.12.2022 понеділок 

2. Обласний клінічний госпіталь ВВ, диспансери: 
наркологічний, онкологічний, протитуберкульозний, 
кардіологічний центр, шкірно-венерологічний диспансер 

20.12.2022 вівторок  

3. Жашківська БЛ, ЦПМСД; Звенигородська БЛІЛ, 
ЦПМСД; Канівська БЛ, ЦПМСД; Смілянська БЛ, 
ЦПМСД, Березняківський ЦПМСД 

21.12.2022 середа 

4. Корсунь-Шевченківська БЛ, ЦПМСД; Лисянська ТЛ, 
ЦПМСД; Маньківська БЛ, ЦПМСД, Буцький ЦПМСД;  
Чигиринська БЛ, ЦПМСД  

22.12.2022 четвер 

5. м. Сміла (МЛ, ЦПМСД, стоматологічна поліклініка);              
м. Ватутіне МЛ, ЦПМСД; Катеринопільська БЛ, 
ЦПМСД, Мокрокалигірський ЦПМСД, ЛА Єрки; 
Монастирищенська БЛ, ЦПМСД 

23.12.2022 п’ятниця 

6. ОЦЕМД та МК, Городищенське МО, ЦПМСД, 
Мліївський ЦПМСД; Уманська ЦРЛ, ЦПМСД; 
Чорнобаївська БЛ, ЦПМСД, Іркліївський ЦПМСД; 
Золотоніська БЛ, ЦПМСД, Гельмязівський ЦПМСД,  
ЛА Мехедівка    

26.12.2022 понеділок 

7. обласна лікарня, обласна дитяча лікарня, м. Умань  
(МЛ, пологовий будинок, стоматологічна поліклініка, 
психіатрична лікарня, ЦПМСД); Драбівська БЛ, 
ЦПМСД; Христинівська БЛ, ЦПМСД 

27.12.2022 вівторок 

8. Черкаська ЦРЛ, Мошенська РЛ, Червонослобідський 
ЦПМСД, Білозірський ЦПМСД; Шполянська БЛ, 
ЦПМСД, Матусівський ЦПМСД; Кам’янська БЛ, 
ЦПМСД; Тальнівська БЛ, ЦПМСД 

28.12.2022 середа 

9. Всі ЛПУ м. Черкаси та звід по місту 30.12.2022 четвер 



 

   Роз’яснення:   

- фф.17, 19, 24 звід та розрізи  надаються на електронну адресу medstat@oblmedstat.ck.ua 

відповідно до графіка здачі звітів з  направленням підписаних паперових носіїв за 1-2 дні на 

адресу КЗ „ЧОЦМС“;  

- дані про зміну типів установ району діяльності та мережу закладів за 2022 рік надають всі  

ЛПУ- юридичні особи без виключення, дані передати по телефону: 37-03-14 Михайліченко Т.І. 

кожній БЛ/ЦРЛ/ЦПМСД, ЛА ТГ, МЛ, поліклініці та ін. установі; 

- база програми „Кадри“ надається в УОЗ ОДА за узгодженням; 

- ф.19 та реєстр дітей з інвалідністю направляти електронною поштою medstat@oblmedstat.ck.ua, 

до здачі звіту внести зміни в реєстр та направити  підписані паперові носії за 1-2 дні;   

- табулограми за 2022 рік - паперовий та електронні носії надати одночасно з  фф.15 (0), 16 

(0,1,2,3,4,5) на адресу  medstat@oblmedstat.ck.ua; 

- ф.32 - надається до наркологічного диспансеру (порядок надання звітності визначається диспансером); 

- ф.24 та паспорти ФАП  (КЗ „ЧОЦМС“ каб.22) ф. 92 „Черкаси-Медстат“ надаються на 

електронну пошту medstat@oblmedstat.ck.ua з урахуванням змін в мережі. Дані надати по 

кожному ФАП/ФП та звід; 

звіт „Цито-скринінг“ разом з базою даних по реєстру надати до обласного профілактично-

лікувального консультативного скринінгового  центру „Здоров’я жінки“ п-ки КНП „ЧООД“; 

- ф.069/о „Звіт про випадки побічних реакцій при медичному застосуванні лікарських засобів у 

лікувально-профілактичних закладах“  надається головному позаштатному терапевту                  

Казміруку В.І. – обласний клінічний госпіталь ветеранів війни (порядок надання звітності 

визначається головним позаштатним терапевтом); 

- заповнений табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних 

осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу відповідно до наказу МОЗ України 

від 26.01.2018 №148 (зі змінами, внесеними згідно наказів  МОЗ України від 08.04.2019 №797, 

від 10.12.2020 №2857) надається на електронну пошту КЗ „ЧОЦМС“ 

medstat@oblmedstat.ck.ua; 

- таблиці оснащеності БЛ/ЦРЛ та міських лікарень (МЛ) в програмі „Медстат-Черкаси“, за 

формами № 1 (ЦРЛ/БЛ) та № 2 (МЛ). Паперовий варіант форм та електронну версію потрібно 

надіслати КЗ „ЧОЦМС“ (каб. № 22); 

- інформація щодо моніторингу розвитку первинної ланки (додаток 14 до листа Управління 

охорони здоров’я облдержадміністрації від 19.03.2019 №680/02/12-01-18), надіслати   на 

адресу medstat@oblmedstat.ck.ua, паперовий варіант надіслати за 1-2 дні до здачі звітів 

(каб.22); 

- ф. 37/1 „Звітність   про  кількість  одержаних  технічних  та  інших  засобів інвалідами, дітьми 

– з інвалідністю, які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку за 2022 рік“, надається                 

головному позаштатному спеціалісту з питань медико-соціальної реабілітації КЗ „Черкаський 

обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР“. 
 

Щомісячні/квартальні дані про обсяги діяльності ЛПУ та надання меддопомоги, 
інші статистичні матеріали про штати, ліжка ЛПУ тощо за Порядком надання 
звітності за 2022 рік надавати у визначені терміни без змін. 
 

 

 

Заступник начальника  Тетяна БОНДАР 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Додаток 3  

до наказу Управління охорони здоров’я 

обласної державної адміністрації 
                                                                   від 01 грудня  2022 р. № 1736____________ 
 

 

Строки подання річних державних та галузевих статистичних звітів за 2022 рік  
(за переліком) 

 

Найменування міст, районів, установ 

Ф.ф.7, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 21А, 25, 25А, 31,  
34, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 47, 49, 33, 33-
кор.,4ТБ-07,  8-2ТБ-10, 8-1ТБ08, 91сім. нова 
та ін. 

Дата здачі День тижня Початок роботи 

 СМЕ, аптека №182, 4 дитячі санаторії, шкірно-
венерологічний диспансер, центр МСЕ, будинок дитини, 
медична академія, медичний коледж, обласна 
стоматологічна поліклініка, ОСПК, наркологічний 
диспансер, ЧОЦГЗ  

04.01.2023 середа 800-1000 

1. 
2. 
3. 

Кам’янська БЛ, ЦПМСД 
Лисянська ТЛ, ЦПМСД 
Обласний кардіологічний центр    

05.01.2023 четвер 800-1000 

1. 
2. 

Чорнобаївська БЛ, ЦПМСД, Іркліївський ЦПМСД 
м. Ватутіне МЛ, ЦПМСД   06.01.2023 п’ятниця 800-1000 

1. 
2. 
3. 

Обласна дитяча лікарня  
Драбівська БЛ, ЦПМСД 
Монастирищенська БЛ, ЦПМСД 

9.01.2023 понеділок 800-1000 

1. 
 

2. 

Катеринопільська БЛ, ЦПМСД, 
Мокрокалигірський ЦПМСД, ЛА Єрки 
Маньківська БЛ, ЦПМСД, Буцький ЦПМСД 

10.01.2023 вівторок 800-1000 

1. 
 

 2. 

Черкаська ЦРЛ, Червонослобідський ЦПМСД, 
Білозірський ЦПМСД, РЛ с. Мошни 
Христинівська БЛ, ЦПМСД 

11.01.2023 середа 800-1000 

1. 
2. 

Уманська ЦРЛ, ЦПМСД 
Городищенське МО, ЦПМСД, Мліївський ЦПМСД 12.01.2023 четвер 800-1000 

1. 
2. 
3. 
4. 

ОПЛ 
м. Сміла (МЛ, ЦПМСД, стоматологічна поліклініка)              
Корсунь-Шевченківська БЛ, ЦПМСД 
Жашківська БЛ, ЦПМСД 

13.01.2023 п’ятниця 800-1000 

1. 
2. 
3. 
4. 

Протитуберкульозний диспансер  
Звенигородська БЛІЛ, ЦПМСД 
Тальнівська БЛ, ЦПМСД 
Шполянська БЛ, ЦПМСД, Матусівський ЦПМСД 

16.01.2023 понеділок 800-1000 

1. 
2.  

ЛПУ м. Черкаси 
Смілянська БЛ, ЦПМСД, Березняківський ЦПМСД 17.01.2023 вівторок 800-1000 

1. 
2. 

Чигиринська БЛ, ЦПМСД  
м. Умань (МЛ, пологовий будинок, стоматологічна 
поліклініка, психіатрична лікарня, ЦПМСД); 

18.01.2022 середа 800-1000 

1. 
2. 
3. 

Обласна лікарня 
Канівська БЛ, ЦПМСД 
Золотоніська БЛ, ЦПМСД міський,  
Гельмязівський ЦПМСД, ЛА Мехедівка 

19.01.2023 четвер 800-1000 

1. 
2. 
 
3. 
4. 

Обласний онкологічний диспансер 
Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф   
ОПНД 
Обл. клінічний госпіталь ВВ 

20.01.2023 п’ятниця 800-1000 

 

 

 

Заступник начальника  Тетяна БОНДАР 



 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Додаток 4 
до наказу Управління охорони 

здоров’я обласної державної 

адміністрації  
 

  від 01 грудня 2022 р. № 1736 

 
Графік роботи медичних працівників лікувально-профілактичних установ  

м. Черкаси, обласних установ в обласному інформаційно-аналітичному центрі 
медичної статистики на період зводу звітних даних за 2022 рік 

 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
та 

по-батькові 
Місце роботи 

Період роботи в 
КЗ „ЧОЦМС“ 

1. Хлєбнікова О. О. КНП “Черкаський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів 

війни“ ЧОР 

23.01 – 03.02.2023 

включно  

2. Дейкун Г. І. КНП „Черкаська обласна лікарня 

Черкаської обласної ради“ 

-/-/-/- 

3. Шемшур В. І. КНП „Черкаська обласна дитяча 

лікарня“ ЧОР 

-/-/-/- 

4. Купець В. М. КНП „Черкаський міський пологовий 

будинок „Центр матері та дитини“  
23.01 – 27.01.2023 

включно 
 

 

В разі відсутності медичного працівника (хвороба, відпустка тощо) установа направляє 

до КЗ „ЧОЦМС“ іншого медичного працівника. 

 

 

 

Заступник начальника   Тетяна БОНДАР  
 


