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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ЯКА РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНОГО 

ЦЕНТРУ УДФСУ 

 

1. Конституція України 

2. Постанови КМУ, Накази МОЗ України 

 
3. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи 

 

3.1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» відповідно до змін від  

N 1590-VII ( 1590-18 ) від 04.07.2014, ВВР, 2014, N 36, ст.1184  

 

3.2. Закон України від 24.02.94 №4004-ХII із змінами та доповненнями  № 77-VIII від 28.12.2014, 

ВВР, 2015, № 11, ст.75}«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

 

3.3. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» № 1645-Ш від 05.12.2012 р. (із 

змінами, внесеними згідно з Законом № 5460-VI від 16.10.2012 р.) 

 

3.4. Закон України від 05.07.01 №2586-III "Про протидію захворюванню  на туберкульоз" зі 

змінами та доповненнями № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41} 

 

3.5. Наказ МОЗ України від 19.07.1995 №133. «Про затвердження Переліку особливо небезпечних, 

небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб»  

 

3.6. Міжнародні  медико-санітарні правила. Женева», від 23.05.2005р.; 

 

3.7. Постанова КМУ «Про затвердження Правил санітарної охорони території України» від 

22,08.2011р. № 893. 

 

3.8. Наказ МОЗ України «Про організацію проведення заходів у разі виявлення хворого 

(підозрілого) на хворобу, спричинену вірусом Ебола» від 24.10.2014  № 770. 

 

 

Щеплення 

3.9. Наказ МОЗ від 16.09.2011 N 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні 

та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» в редакції наказу МОЗУ 

26.09.2016  № 996. 

 

3.9.1. НАКАЗ  МОЗУ  від 11.08.2014 N 551 «Про удосконалення проведення профілактичних 

щеплень в Україні».   

 

СНІД 

3.10.1. Закон України від 03.03.98 №155/98-ВР із змінами та доповненнями від 15.11.01 №2776-111 

"Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення". 

 

3.10.2. Наказ МОЗУ від 25.05.2000 №120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги 

хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД» зі змінами та доповненнями. 

 

3.10.3 Наказ МОЗ від 05.11.2013№ 955 «Про затвердження нормативно – правових актів щодо 

захисту від зараження ВІЛ- інфекцією при виконанні професійних обов'язків.» 

 

3.10.4. Наказ МОЗ України від 10 липня 2013 року №585 «Про затвердження нормативно-

правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ» 

 

3.10.5. Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 

імунодефіциту(ВІЛ) та правовий та соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991№ 

1972-XII Стаття  20. 
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3.10.7 Наказ МОЗ України від 19.08.2005 №415 «Порядок добровільного консультування і 

тестування на ВІЛ-інфекцію». 

 

3.10.8 Наказ МОЗ від 21.12.2010 №1141 «Про затвердження Порядку проведення  тестування на 

ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо 

тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкції щодо їх заповнення». 

 

3.10.9 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження  Порядку та умов обов’язкового 

страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту 

людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з 

цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку 

категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на 

випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних 

обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювання, 

зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції» від 16.10.1998 №1642 (далі – Постанова №1642). 

 

3.10.10 Постанова Кабінету  Міністрів України «Питання запобігання та захисту населення від 

ВІЛ-інфекції та СНІД» від 18.12.1998 №2026. 

 

3.10.11 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «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 пост контактної профілактики ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення» від 

22.05.2013 №410. 

 

3.10.12 Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку 

підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних 

обов’язків» від 17.03.2015 р. №148 (далі-Наказ №148). 

 

3.10.13. Закон України від 20.10.2014 № 1708-VII «Загальнодержавна цільова соціальна програма 

протидії ВІЛ –Інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки. 

 

3.10.14. Наказ МОЗ України від 11.05.2010№388 «Про удосконалення діагностики ВІЛ – 

інфекції».( ПЕРЕЛІК захворювань, симптомів та синдромів, при яких пацієнту пропонуються 

послуги  з добровільного консультування і тестування…) 

 

3.11. Наказ МОЗУ від 06.09.05 №451 «Про державну реєстрацію дезінфекційних засобів» (Із 

змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 28 від 18.01.2012) 

 

3.12. Наказ МОЗУ від 05.08.98 №198 від 05.08.1999 "Про вдосконалення профілактики, 

діагностики та лікування правця". 

 

3.13. Наказ МОЗУ від 15.04.2004 №205 «Про удосконалення заходів профілактики захворювань 

людей на сказ». 

 

3.14. Наказ МОЗУ від 03.08.99 №192 "Про заходи щодо покращення бактеріологічної діагностики 

дифтерії в Україні" 

 

3.15. Наказ МОЗ України від 21.06.2016 № 613 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті В" 

 

3.15.1. Постанова Кабінету міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 637 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних 

гепатитів на період до 2016 року» 

 

3.16. Постанова Головного Державного санітарного лікаря України від 06.11.2006 № 37 «Про 

додаткові заходи щодо недопущення епідемічних ускладнень з вірусного гепатиту А в Україні» 
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3.17 Наказ МОЗ від 30.05.97 №167 «Про удосконалення протихолерних заходів в Україні». 

 

3.17.1. Наказ МОЗ України від 07.04.2004 №185 «Про оптимізацію комплексу протиепідемічних 

заходів при виявленні захворювань, що викликані холерними та іншими патогенними вібріонами». 

 

3.18. Наказ МОЗ України №267  від 30.09.1994 р. «Про надзвичайну ситуацію з чуми та необхідні 

протиепідемічні заходи». 

 

3.19. Постанова Головного Державного санітарного лікаря України від 07.11.2011 № 19 «Про 

заходи щодо профілактики малярії в Україні». 

  

3.21. Постанова Головного державного санітарного лікаря України та ЦА України від 19.08.02 

№33 "Про застосування сучасних дезінфекційних та миючих засобів на об'єктах підвищеного 

епідризику". 

 

3.22. Постанова Головного державного санітарного лікаря України та ЦА України від 27.10.04 

№34 "Про заходи щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій". 

 

3.23. Постанова Головного державного санітарного лікаря України та ЦА України 01.09.04 №26 

"Про заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій". 

 

3.24. Постанова Головного державного санітарного лікаря на повітряному транспорті України від 

28.05.2009 №3 "Про невідкладні заходи щодо запобігання захворювань на туберкульоз працівників 

цивільної авіації України". 

 

3.25. Постанова Головного державного санітарного лікаря України та ЦА України від 09.02.98 

№30 "Про заходи щодо профілактики боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями 

в Україні". 

 

3.26. СанПін №5179-90 

 

3.27.Наказ МОЗУ від 17.03.2011 №145 «Про затвердження Державних санітарних норм  

 та правил утримання територій населених місць». 

 

3.28.  Наказ МОЗ У від 22.09.2017 №1126 «Про внесення змін до Державних санітарних правил і 

норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення 

рентгенологічних процедур». 

 

3.28. Режимна комісія: 

 

3.28.1 Наказ МОЗ України  від 04.04.2012  № 236 « Про організацію контролю та профілактики 

післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до 

дії антимікробних препаратів» 

 

3.28.2 Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження методичних 

рекомендацій «Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх 

профілактика» від 04.04.2008 № 181 

 

3.28.3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Стандарту інфекційного 

контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового 

перебування людей та проживання хворих на туберкульоз» від 18.08.2010 № 684 

 

3.28.4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних 

норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в 

закладах охорони здоров’я» від 11.08.2014 № 552 

 



 4 

3.29. Наказ МОЗ України  від 16.05.2005  № 218 «Про посилення заходів з діагностики та 

профілактики іксодових кліщових бореліозів в Україні» 

 

4. Лікувально діагностична та профілактична робота 

 

4.1. Міжнародна статистична класифікація хвороб 10 (МКХ 10) 1998. 

 

4.3. Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство охорони здоров'я України  Наказ 

09.11.2015 № 1452/735 «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції». 

 

4.4. Лікарсько-консультативна комісія 

 

4.4.1. Наказ МОЗ України від 13.11.2001 №455 «Про затвердження інструкції про порядок видачі 

документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян». 

 

4.4.2. Наказ МОЗ України №882 від 06.12.2011 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок 

видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян». 

 

4.4.3. Наказ МОЗ України від 09.04.2008р. №189 «Про затвердження Положення про експертизу 

тимчасової непрацездатності».{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони 

здоров'я N 679 ( z1463-13 ) від 01.08.2013 }  

 

4.4.4 Наказ МОЗ України, Міністерства праці та соціальної політики, Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності України, Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків та професійних захворювань України від 03.11.2004р. «532/274/136 ос 1406 

«Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності»(із змінами внесеними згідно з 

Наказом Міністерства охорони здоров'я №774/438/207-ос/719 від 24.11.2006 ) 

 

4.4.5. Постанова Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317  «Питання медико-

соціальної експертизи» {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  

№ 752 від 18.08.2010  № 762 від 20.07.2011  № 485 від 31.05.2012, від 21 жовтня 2015 року N 874}. 

 

4.4.6. Наказ МОН України та МОЗ України № 191/153 від 06.06.1996 «Про затвердження 

Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» 

 

4.4.7. Наказ ГУОЗ та МЗ Київської міської державної адміністрації  від 06. 07.2004 N 322 

«Примірний регламент  термінів тимчасового звільнення від фізичного навантаження осіб, які 

займаються спортом та фізичною культурою при окремих захворюваннях та травмах» 

 

4.4.8. Закон України від 23.09.1999 №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

 

4.4.9. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду 

оплати праці (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 11, ст.75) {Із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 219-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.123} 

 

4.4.10 Наказ МОЗ України від 31.03.2015 № 194 "Про внесення змін до наказу Міністерства 

охорони здоров'я України від 22 березня 2013 року № 232" 

 

4.4.11. Наказ МОЗ України від 22.03.2013 № 232 «Про організацію контролю за цільовим та 

раціональним використанням матеріальних цінностей, отриманих централізовано за бюджетними 

програмами та заходами» 

 

4.5. Медичний огляд певних категорій населення  
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4.5.1. Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 року «Про затвердження Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій» (із змінами, внесеними Наказом МОЗ № 107 від 

14.02.2012 року); 

 

4.5.2. Наказ МОЗ України № 280 від 23.07.2002 року «Щодо організації проведення обов'язкових 

профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, 

діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 

інфекційних хвороб» (із змінами, внесеними Наказом МОЗ України № 150 від 21.02.2013 року). 

 

4.5.3. Постанова Кабінету Міністрів України № 559 від 23.05.2001 р. «Про затвердження переліку 

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним 

медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок (із 

змінами, внесеними Постановою КМ № 511 від 28.05.2012 р.). 

 

4.5.4. Постанова Кабінету Міністрів України № 1465 від 27.09.2000 р. «Про затвердження Порядку 

проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних 

психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, 

служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, 

або оточуючих» (із змінами, згідно Постанови КМ № 924 від 10.10.2012р.). 

 

4.5.6. Наказ МОЗ України № 12 від 17.01.2002р. «Про затвердження Інструкції про проведення 

обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів» (із змінами згідно з наказом МОЗ 

№ 144 від 15.03.2013 року). 

 

4.5.7. Постанова КМ України № 1238 від 17.01.2002р. « Про обов'язків профілактичний 

наркологічний огляд і порядок його проведення» (із змінами згідно з Постановою КМ № 459 від 

16.06.2010 року). 

 

4.5.8. Наказ МОЗ України № 339 від 28.11.1997 р. «Про вдосконалення системи профілактичних 

протиалкогольних та проти наркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних 

оглядів» (із змінами, внесеними Наказом МОЗ України №776 від 14.09.2010р.). 

 

4.5.9. Наказ МОЗ України № 684 від 18.08.2010 р. «Про затвердження Стандарту інфекційного 

контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового 

перебування людей та проживання хворих на туберкульоз» (із змінами, внесеними Наказом № 950 

від 23.12.2011р.). 

 

4.5.10.Закон України від 05.07.2001 № 2586-III «Про протидію захворюванню на туберкульоз». 

 

4.5.11. Наказ МОЗ України № 254 від 17.05.2008р. «Про затвердження Інструкції про 

періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення 

України». 

 

4.6. Наказ МОЗ України  N 340 від  28.11.1997 «Про удосконалення організації служби променевої 

діагностики та променевої терапії». 

 

4.6.1. Наказ МОЗ України  N 294 від  04.06.2007 « Про затвердження Державних санітарних 

правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і 

проведення рентгенологічних процедур». 

 

4.7. Наказ МОЗ України № 728 від 27.08.2010 р. «Про диспансеризацію населення». 

 

4.8. Наказ МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та 

вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску 

лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, 

Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень». 
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4.9. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 04.11.2011 № 756 «Порядок вибору та зміни 

лікаря первинної медичної (медико - санітарної) допомоги» 

 

4.10. Наказ МОЗ України від 05.10.2011 №646 «Порядок організації медичного обслуговування та 

направлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну(спеціалізовану) та 

третинну(високоспеціалізовану)медичну допомогу. 

 

4.11.  Якість медичної допомоги та медичного обслуговування: 

 

4.11.1. Наказ МОЗ України №752 від 28.09.2012 р."Про порядок контролю якості медичної 

допомоги". 

 

4.11.2. Наказ МОЗ України від 28.09.2012 № 751 "Про створення та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони 

здоров'я України". 

 

4.11.3. Наказ МОЗ України від 29.12.1016 № 1422 "Про внесення змін до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751". 

 

4.11.4. Наказ МОЗ України від 05.02.2016 № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості 

надання медичної допомоги та медичного обслуговування» 

 

4.12. Нормативи надання медичної допомоги. 

 

4.12.1  Наказ МОЗ України від 28.09.2012 №751 «Про створення та впровадження медико-.

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони 

здоров'я України». 

 

4.12.2. Наказ МОЗ України від 29.12.1016 № 1422 "Про внесення змін до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751" 

 

 4.12.3. Наказ МОЗУ від 28.12.2002 р. № 507 «Про затвердження нормативів надання медичної 

допомоги та показників якості медичної допомоги». 

 

4.12.3. Наказ МОЗ України від 15.01.2014 №34 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної допомоги". 

 

4.12.4. Наказ МОЗ України від 23.11.2004 № 566 «Про затвердження Протоколів надання медичної 

допомоги за спеціальностями „ортопедична стоматологія”, „терапевтична стоматологія”, 

„хірургічна стоматологія”, „ортодонтія”, „дитяча терапевтична стоматологія”, «дитяча хірургічна 

стоматологія». 

 

4.12.5. Наказ МОЗ України від 24.03.2009 №181 «Про затвердження протоколів надання медичної 

допомоги за спеціальністю "отолярингологія". 

 

4.12.6. Наказ МОЗ України №85від 11.02.2016 « Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострих запальних 

захворюваннях верхніх дихальних шляхів та вуха» 

 

4.12.7. Наказ МОЗ України від 06.12.2004 №604 «Про затвердження клінічних протоколів за 

спеціальністю "Урологія". 

 

4.12.8. Наказ МОЗ України від 04.03.2009 №6135 «Про затвердження клінічного протоколу 

надання медичної допомоги хворим з доброякісною гіперплазією передміхурової залози». 
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4.12.9. Наказ МОЗ України від 23.11.2011 № 816 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини" 

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги, первинна медична допомога "Гострий 

неускладнений цистит у жінок" 

4.12.10. Наказ МОЗ України від 15.03.2007 №117 « Про затвердження протоколів надання 

медичної допомоги за спеціальністю "Офтальмологія"  

4.12.11. Наказ МОЗ України від 28.01.2016 № 49 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при катаракті" 

 

4.12.12 Наказ МОЗ України від 08.12.2015 № 827 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при порушеннях рефракції та 

акомодації" 

 

4.12.13. Наказ МОЗ України від 17.07.2007 №487 «Про затвердження клінічних протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальністю "Неврологія" зі змінами та доповненнями внесеними 

Наказом МОЗУ від 03.08.2012 № 602». 

 

4.12.14.Наказ Міністерства охорони здоров’я України17.04.2014 №276 «уніфікований клінічний 

протокол Первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 

Медичної допомоги при Епілепсії у дорослих». 

 

4.12.15. Наказ Міністерства охорони здоров’я України17.04.2014 №275 «уніфікований клінічний 

протокол Первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 

Медичної допомоги та медичної реабілітації при Геморагічному інсульті (внутрішньо мозковій 

гематомі, аневризмальному субарахноїдальному крововиливу). 

 

4.12.16. Наказ МОЗУ від 02.04.2010 р. № 297 «Про затвердження стандартів та клінічних 

протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності «Хірургія». 

 

4.12.17. Наказ МОЗ України від 15.07.2011 №417 «Про організацію амбулаторної акушерсько-

гінекологічної допомоги в Україні». 

 

4.12.18. Наказ МОЗУ від 02.04.2014 №236 «Уніфікований клінічний протокол 

первинної,вторинної(спеціалізованої),третинної(високоспеціалізованої) медичної допомоги 

. Дисплазія шийки матки Рак шийки матки». 

 

4.12.19. Наказ МОЗ України від 13.04.2016 № 353 "про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при аномальних маткових 

кровотечах" 

 

4.12.20. Наказ МОЗ України від 06.04.2016 № 319 "про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при генітальному ендометріозі" 

 

4.12.21. Наказ МОЗ України від 30.06.2015 № 396 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при раку молочної залози" 

 

4.12.22. Наказ МОЗ України № 286 від 07.06.2004 «Про удосконалення дермато - венерологічної 

допомоги населенню України». 

 

4.12.23. Наказ МОЗ України від 24.05.2012№384 « Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії» 

 

4.12.24. Наказ МОЗ України від 02.07.2014 №455 «Про затвердження та впровадження  

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному 

синдромі з елевацією сегмента ST». 
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4.12.25. Наказ МОЗ України від 23.11.2011 №816 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги на засадах доказової медицини». 

 

4.12.26. Наказ МОЗ України від 16.07.2014 № 499 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при грипі та гострих 

респіраторних інфекціях» 

 

4.12.27. Наказ МОЗ України від 28.12.2009 № 1051 "Про надання медичної допомоги хворим 

гастроентерологічного профілю". 

 

4.12.28. Наказ МОЗ України від 03.08.2012 № 600 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при диспепсії" 

 

4.12.29 Наказ МОЗ України від 31.10.2013 № 943 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ГЕРХ" 

 

4.12.30. Наказ МОЗ України від 03.09.2014 № 613 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при при пептичній виразці шлунка 

та дванадцятипалої кишки" 

 

4.12.31. Наказ МОЗ України від 10.09.2014 № 638 "Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при при хронічному панкреатиті" 

 

4.12.32. Наказ МОЗ України від 06.11.2014 N 826 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічних неінфекційних 

гепатитах» 

 

4.12.33. Наказ МОЗ України від 19.03.2007 № 128 «Про затвердження клінічних протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія"» 

 

4.12.34. Наказ МОЗ України від 27.06.2013 № 555 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному 

захворюванні легень» 

 

4.12.35. Наказ МОЗ України від 08.10.2013 N 868 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при бронхіальній астмі» 

 

4.12.36. Наказ МОЗ України від 16.04.2014 N 270 «Про внесення змін до наказів Міністерства 

охорони здоров'я України№555 та 868» 

 

4.12.37 Наказ МОЗ України від 08.06.2015 № 327 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при кашлі» 

 

4.12.38 Наказ МОЗ України від 04.09.2014 № 620 « Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі» 

 

4.12.39. Наказ МОЗ України від 1.06.2013№ 460 «Про затвердження протоколів медичної 

сестри(фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур 

та маніпуляцій». 

 

4.12.40. Наказ МОЗ України від 09.06.2006 № 384 «Про затвердження Протоколу надання 

медичної допомоги хворим на туберкульоз». 

 

4.13.Фармакотерапевтична комісія 
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4.13.1. Наказ МОЗ України від 22.07.2009 № 529 «Про створення формулярної системи 

забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я»зі змінами , внесеними згідно з 

наказом МОЗ № 429 від 26.06.2014. 

 

4.13.2. Наказ МОЗ України від 03.04.2017 № 363 "Про затвердження дев'ятого випуску 

Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності" 

 

4.13.3 Наказ МОЗ України від 27.12.2006 № 898 «Про затвердження Порядку здійснення 

фармаконагляду» в редакції наказу МОЗ України від 26.09.2016р.№996. 

 

4.13.4. Наказ МОЗ України від 29.12.2011 № 1005 «Про внесення змін до наказу МОЗ України 

від 27.12.2006 №898» 

 

4.14. Накази Міністерства оборони України   

 

4.14.1.Наказ Міністра оборони України від 14.08.2008  N 402 «Про затвердження Положення про 

військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України»  зі змінами і доповненнями. 

 

4.14.2. Наказ МОУ N 207 від 12.07.99 «Про внесення змін та доповнень до наказу Міністра 

 оборони України від 4 січня 1994 року N 2» 

 

5. Про охорону праці 

 

5.1 Кодекс законів про працю України. 

 

5.2. Наказ 04.07.2007  N 370 «Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем 

тяжкості» 

 

5.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011р.№ 1232 « Порядок проведення 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві»( { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  

 N 162 ( 162-2014-п ) від 04.06.2014 }) 

 

5.4. Закон України «Про внесення змін до Закону України « Про охорону праці» № 229-IV від 

21.11.2002» 

 

5.5. Наказ МОЗ України та Державного Комітету України по нагляду за охороною праці № 

263/121 від 23.09.1994р. «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі» 

(із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ України № 102/85 від 06.06.1995р.). 

 

5.6. Наказ Державного Комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005р. «Про 

затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» (із змінами, внесеними згідно з 

Наказом Державного Комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 

нагляду № 273 від 16.11.2007 р.). 

 

5.7. Наказ Міністерства праці та соціальної політики, МОЗ України № 308/519 від 05.10.2005 р. 

«Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ 

соціального захисту населення» (із змінами, згідно Наказу №62/115 від 13.02.2013р.). 

 

5.8. Наказ МОЗ України № 54 від 23.03.1993р. «Про затвердження Переліку робіт, на яких 

встановлюються доплати за несприятливі умови праці, працівникам організацій та установ 

медичної освіти України». 

 

5.9. Постанова КМ України № 1290 від 17.11.1997р. «Про затвердження Списків, виробництв, 

робіт цехів, професій і посад, зайнятість працівників, в яких дає право на щорічні додаткові 
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відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» (із 

змінами внесеними Постановою КМ № 1181 від 17.12.2012 р.) 

 

5.10. Закон  України «Про відпустки» { Із змінами, внесеними  згідно із Законами  N  426-VIII (  

426-19 ) від 14.05.2015 }  

 

5.11. Наказ МОЗ України від 25.05.2006 № 319 «Про затвердження норм робочого часу для 

працівників закладів та установ охорони здоров'я» 

 

5.12. Постанова КМ України від 29.12.2009 № 1418 « Про затвердження Порядку виплати 

надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних 

закладів охорони здоров'я». 

 

6.Загальні нормативно – директивні документи: 

 

6.1. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 №2801-XII(зі змінами і 

доповненнями). 

 

6.2. Закон України № 2297-VI від 01.06.2010 зі змінами і доповненнями, внесеними Законами 

України  від 23.02.2012 №4452-VI, від 20.11.2012 №5491-VI «Про захист персональних даних» 

 

6.3. .Постанова КМ України від 19.03.2014 №121 «Про затвердження Порядку надання медичної 

допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово 

перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, 

яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів 

для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, 

та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту». 

 

6.3. Наказ 12.04.2012  № 578/5  Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  17 квітня2012 р. за 

№ 571/20884 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності 

державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 

організацій, із зазначенням строків зберігання документів {Із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства юстиції № 400/5 від 07.03.2013} 

 

6.4. Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.15 №1000/5 «Правила організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування,на 

підприємствах в установах і організаціях». 

  

6.5. Наказ МОЗ України від 20.12.2013 №1116 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 

березня 2011 року №142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я». 

 

6.6. Наказ МОЗ України від 23.02.2000 №33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів 

охорони здоров'я»( із змінами). 

 

Атестація лікарів 

6.7. Наказ МОЗ України від19.12.1997 № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» зі 

змінами і доповненнями. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до 

Положення про порядок проведення атестації лікарів» від 02.10.15 № 650. 

 

6.7.1. Наказ МОЗ України від 18.05.1994 № 73 «Про затвердження Положення про проведення 

іспитів на передатестаційних циклах» із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ від 07.07.2009 

№484 «Зміни до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».  

 

6.8. Наказ Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 зі змінами від 18.05.2017 № 825/531 «Про 

впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального 

захисту населення». 
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6.9.Метрологія 

 

 6.9.1. Закон України про метрологію та метрологічну діяльність 2014 №30 ст 1008. 

 

6.9.2. Постанова КМУ від 4.06.2015№374 «Про затвердження переліку категорій законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної  техніки, що підлягають періодичній повірці». 

 

6.10. Закон України Про звернення громадян №1697-VII від 14.10.2014,ВВР 2015 №2-3 ст.12 

 

6.11. Закон України Про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів) 

  N 5458-VI ( 5458-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 47, ст.659 }  

 

6.12.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8074-х(зі змінами і 

доповненнями) 

 

7. Форми медичної облікової документації, що використовуються в Медичному центр 

УДФСУ 

 

7.1. Наказ МОЗУ від 29.05.2013 № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації 

та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я, які надають 

амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та 

форми власності».  

 

7.2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 2000 року № 369 "Про 

затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і 

поліклініках (амбулаторіях)". 

 

7.3.Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року № 302 "Про 

затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках 

(амбулаторіях)" 

 

7.4. Наказ МОЗУ від 14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації 

та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно 

від форми власності та підпорядкування» 

 

7.5.Статистична звітність 

7.5.1. Наказ Міністерства охорони  здоров'я України  від10.07.2007 № 378 «Про затвердження 

форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення». 

 

7.6.1. Наказ Міністерства  охорони  здоров'я України від 17.06.2013 N 511  

«Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року 

№ 378» 

 

8.Внутрішні документи: 

 

8.1. Статут Університету державної фіскальної служби України 

 

8.2. Інструкція з діловодства в Університеті державної фіскальної служби України 

Положення Медичного центру УДФСУ 

Положення про платні послуги в УДФСУ 

 

9.Використання ліків: 

9.1. Наказ МОЗУ від 16.12.2003 №584 «Про затвердження Правил зберігання та проведення 

контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах» 

 

  

Заступник головного лікаря                                                                      В. Діхтярук 
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12.02.2018 рік 

 


