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              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
 
                            Н А К А З  
 
 N 102 від 03.05.99  
     м.Київ  
  
 
      Про затвердження форм галузевої статистичної звітності  
                закладів охорони здоров'я України  
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства  
                                            охорони здоров'я  
        N 247 ( v0247282-02 ) від 04.07.2002  
        N 346 ( v0346282-04 ) від 08.07.2004  
        N 760 ( v0760282-05 ) від 27.12.2005  
        N 179 ( z0427-06 )    від 29.03.2006  
        N 524 ( v0524282-06 ) від 27.07.2006  
        N 630 ( v0630282-06 ) від 19.09.2006  
        N 58  ( v0058282-07 ) від 05.02.2007  
        N 913 ( v0913282-13 ) від 25.10.2013  
        N 2112 ( v2112282-18 ) від 16.11.2018 }  
  
 
     В зв'язку з переходом закладів охорони здоров'я на міжнародну  
статистичну класифікацію   хвороб десятого перегляду (МКХ-10) та з  
метою     вдосконалення    галузевої   статистичної      звітності  
Н А К А З У Ю:  
 
     1. Затвердити   форми  галузевої  статистичної  звітності  та  
інструкції по їх заповненню:  
 
     {  Наказ  втратив  чинність  в  частині   затвердження  форми  
N  31-здоров  та  Інструкції  щодо  її заповнення згідно з Наказом  
Міністерства    охорони  здоров'я  N  630  (  v0630282-06  )   від  
19.09.2006 }  
 
     {  Абзац  третій  пункту  1  (у  частині  затвердження  форми  
N  32-здоров  та  Інструкції  щодо  її  заповнення)  виключено  на  
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підставі       Наказу      Міністерства      охорони      здоров'я  
N 2112 ( v2112282-18 ) від 16.11.2018 }  
 
     форма N 33-здоров   "Звіт про хворих на туберкульоз"  
                                (не додається) 
 
{ Нову редакцію форми N 33-здоров "Звіт про хворих на туберкульоз"  
та  Інструкції  щодо  її  заповнення  див.  в  Наказі  МОЗ  N  346  
(  v0346282-04  ) від 08.07.2004, зміни до форми N 33-здоров "Звіт  
про хворих на туберкульоз" та Інструкції щодо її заповнення див. в  
Наказі  Міністерства  охорони  здоров'я  N 760 ( v0760282-05 ) від  
27.12.2005 }  
 
     {  Абзац  п'ятий  пункту  1  (у  частині  затвердження  форми  
N  34-здоров  та  Інструкції  щодо  її  заповнення)  виключено  на  
підставі       Наказу      Міністерства      охорони      здоров'я  
N 2112 ( v2112282-18 ) від 16.11.2018 }  
 
     форма N 35-здоров   "Звіт про хворих на злоякісні новоутво-  
                         рення"  (не додається) 
 
{  Зміни  до  форми  N  35-здоров  "Звіт  про  хворих на злоякісні  
новоутворення"  та  Інструкції  щодо  її  заповнення див. в Наказі  
Міністерства   охорони   здоров'я   N  760  (  v0760282-05  )  від  
27.12.2005 }  
 
     форма N 36-здоров   "Звіт про лікування призовників"  
                                 (не додається)  
 
     форма N 37-здоров   "Звіт республіканської, обласної,  
                         центральної міської медико-соціальної  
                         експертної комісії"  
                                 (не додається)  
 
     ( Форма N 38-здоров втратила чинність на підставі Наказу  МОЗ  
N 247 ( v0247282-02 ) від 04.07.2002 )  
 
     форма N 42-здоров   "Звіт бюро судово-медичної експертизи  
                         (судово-медичного експерта)  
                                 (не додається)  
 
     форма N 44-здоров   "Звіт санаторію"  (не додається) 
 
{ Зміни до форми N 44-здоров та Інструкції щодо її заповнення див.  
в  Наказі  Міністерства охорони здоров'я N 913 ( v0913282-13 ) від  
25.10.2013 }  
 
     форма N 46-здоров   "Звіт про штати санітарно-епідеміоло-  
                         гічної (дезінфекційної, протичумної  
                         станції"    (не додається)  
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     {  Форма  N  47-здоров  втратила  чинність на підставі Наказу  
Міністерства   охорони   здоров'я   N  524  (  v0524282-06  )  від  
27.07.2006 }  
 
     форма N 49-здоров   "Звіт про надання медико-генетичної  
                         допомоги"    (не додається)  
 
     форма N 50-здоров   "Звіт про число травм та отруєнь серед  
                         дорослих, підлітків та дітей"  
                                      (не додається)  
 
     {  Форма  54-здоров  "Звіт  про  новонароджених та дітей, які  
померли  у  віці  до  1 року" втратила чинність на підставі Наказу  
Міністерства охорони здоров'я N 179 ( z0427-06 ) від 29.03.2006 }  
  
 
     форма N 60-здоров   "Статево-вікова чисельність потерпілих  
                         внаслідок аварії на ЧАЕС" (не додається)  
 
     2. Вважати такими,  що втратили чинність накази  МОЗ  України  
про   затвердження  форм  галузевої  статистичної  звітності:  від  
04.09.92 N 130 ( v0130282-92  )  "Про  затвердження  державної  та  
галузевої   статистичної   звітності   закладів  охорони  здоров'я  
України",  від 07.12.92  N  178  (  v0178282-92  )  "Про  введення  
оперативної  звітності  про захворюваність на венеричні хвороби та  
профілактичні заходи",  від 16.06.93 N 141 (  v0141282-93  )  "Про  
затвердження    статистичних    форм",     від   06.07.93   N  155  
( v0155282-93 ) "Про затвердження статистичних форм", від 18.07.94  
N 125  (  v0125282-94  )  "Про затвердження галузевої статистичної  
статистичної   форми",   від  04.08.95  N  133  "Про  затвердження  
тимчасових  статистичних форм", від 02.10.95 N 177 ( v0177282-95 )  
"Про  затвердження  галузевої статистичної форми N 60-здоров "Звіт  
про   статево-вікову  чисельність  контингентів,  які  постраждали  
внаслідок  аварії на ЧАЕС", від 25.01.96 N 13 ( v0013282-96 ) "Про  
впровадження  форм  державної  та затвердження галузевої облікової  
статистичної  звітності",  від  15.03.96  N 56 ( v0056282-96 )"Про  
затвердження  галузевої  статистичної форми", від 07.05.96 N 134  
(  v0134282-96  ) "Про затвердження галузевої статистичної форми",  
від  23.06.97  N  186  ( v0186282-97 ) "Про затвердження галузевих  
статистичних форм".  
 
     3. Міністру  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,  
начальникам управлінь  охорони  здоров'я  обласних,  Київської  та  
Севастопольської міських   держадміністрацій,    ректорам    вищих  
навчальних закладів,    директорам    науково-дослідних   установ,  
керівникам підвідомчих закладів: 
 
     3.1. Забезпечити  впровадження  форм  галузевої  статистичної  
звітності та подання їх у визначені терміни. 
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     3.2. Подати  заявки  на  необхідну  кількість  форм галузевої  
статистичної звітності до Центру медичної статистики  МОЗ  України  
до 15.05.99.  
 
     4. В.О.начальника   Центру  медичної  статистики  (Голубчиков  
М.В.) надати необхідну інструктивно-методичну допомогу працівникам  
статистичної служби  обласного  рівня  та  організувати друкування  
форм галузевої статистичної звітності.  
 
     5. Контроль  за  виконанням  наказу   покласти   на   Першого  
заступника Міністра Москаленка В.Ф.  
 
 Міністр                                           Р.В.Богатирьова  
  
 
     { Форму N 32-здоров виключено на підставі Наказу Міністерства  
охорони здоров'я N 2112 ( v2112282-18 ) від 16.11.2018 }  
  
 
     {  Інструкцію  про  складання  галузевої  статистичної  форми  
N  32-здоров  "Звіт  щодо  осіб,  які  мають розлади психіки через  
уживання  психоактивних  речовин"  виключено  на  підставі  Наказу  
Міністерства   охорони   здоров'я  N  2112  (  v2112282-18  )  від  
16.11.2018 }  
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