
 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 

ПОСТАНОВА 
 

від 21 лютого 2001 р. N 157  
Київ  

 
Деякі питання реєстрації, обліку та  
звітності щодо інфекційних хвороб  

 
Кабінет Міністрів України постановляє  

1. Установити, що відповідно до статті 35 Закону України "Про захист 
населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ):  

реєстрації підлягає кожен випадок інфекційного захворювання, 
включеного до Міжнародної статистичної класифікації хвороб десятого 
перегляду, що прийнята 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я в 
травні 1991 року. У разі проведення Всесвітньою організацією охорони 
здоров'я перегляду зазначеної Класифікації відповідні зміни вводяться в дію 
наказом Міністерства охорони здоров'я;  

заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форми власності та 
підпорядкування, суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються 
медичною практикою, подають статистичну звітність щодо інфекційних 
хвороб, включених до переліку, що додається;  

ведення обліку та подання статистичної звітності щодо інфекційних 
хвороб, які підлягають реєстрації, проводиться згідно з Порядком, що 
додається.  

2. Міністерству охорони здоров'я та Державному комітетові статистики 
прийняти у місячний термін нормативно-правові акти, передбачені Порядком 
ведення обліку та подання статистичної звітності щодо інфекційних хвороб, 
які підлягають реєстрації, затвердженим цією постановою.  

 
 
 

Прем'єр-міністр України                                                         В.ЮЩЕНКО  
 
 
 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1645-14


ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 лютого 2001 р. N 157 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
інфекційних хвороб, щодо яких заклади та установи 

охорони здоров'я подають статистичну звітність 
 

Холера  

Черевний тиф  

Паратиф A, B, C  

Інші сальмонельозні інфекції  

Бактеріальна дизентерія (шигельоз), у тому числі бактеріологічно 
підтверджена  

Ентерити, зумовлені збудником ієрсинія ентероколітика  

Ентерити, коліти, гастроентерити, харчові  токсикоінфекції, зумовлені 
іншими встановленими збудниками, в тому числі кампілобактеріоз, ентерити 
ротавірусні  

Гострі кишкові інфекції, зумовлені невстановленими збудниками, і 
неточно визначені харчові токсикоінфекції  

Туберкульоз органів дихання, в тому числі деструктивний  

Туляремія  

Сибірка  

Бруцельоз, уперше діагностований  

Лептоспіроз  

Правець  

Дифтерія  

Скарлатина  

Вітряна віспа  

Краснуха  

Вроджена краснуха  

Кашлюк, у тому числі паракашлюк  

Менінгококова інфекція  

Легіонельоз  

Сифіліс  



Гонорея гостра і хронічна  

Хвороба Лайма  

Орнітоз  

Рикетсіози, в тому числі епідемічний висипний тиф, хвороба  

Бриля, кліщовий висипний тиф, гарячка Ку  

Поліомієліт гострий  

Сказ  

Кліщовий весняно-літній енцефаліт  

Геморагічні лихоманки  

Кір  

Вірусний гепатит, у тому числі гепатит A, гепатит B, гепатит C  

Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)  

Паротит епідемічний  

Інфекційний мононуклеоз  

Малярія, вперше діагностована  

Аскаридоз  

Трихоцефальоз  

Ентеробіоз  

Гіменоліпедоз  

Трематодози  

Педикульоз  

Короста  

Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів множинної або неуточненої 
локалізації  

Грип  

Носії вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ)  

Носії збудників дизентерії  

Носії збудників черевного тифу і паратифів A, B, C  

Носії токсикогенних штамів збудників дифтерії  

Носії нетоксикогенних штамів збудників дифтерії  

Носії збудників холери  

Паразитоносії малярії  

Вірусні менінгіти  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 лютого 2001 р. N 157 

 
 

ПОРЯДОК 
ведення обліку та подання статистичної звітності 

щодо інфекційних хвороб, які підлягають реєстрації 
 

1. Заклади та установи охорони здоров'я незалежно від форми власності 
та підпорядкування, суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються 
медичною практикою, виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади, 
заклади соціального захисту зобов'язані про кожний випадок інфекційного 
захворювання (незалежно від місця і обставин виявлення) надіслати до 
відповідного закладу чи установи державної санітарно-епідеміологічної 
служби МОЗ, інших центральних органів виконавчої влади оперативне 
(екстрене) повідомлення.  

Зазначені заклади та установи під час складання оперативного 
(екстреного) повідомлення, а заклади та установи державної санітарно-
епідеміологічної служби після його отримання заповнюють відповідні графи 
журналів обліку інфекційних хвороб єдиного зразка.  

2. У разі зміни діагнозу закладом чи установою охорони здоров'я, про це 
повідомляється не пізніше ніж протягом 12 годин заклад чи установа 
державної санітарно-епідеміологічної служби, до яких надіслало оперативне 
(екстрене) повідомлення.  

3. Форма оперативного (екстреного) повідомлення та журналу обліку 
інфекційних хвороб, а також порядок їх заповнення ( z0686-06 ) 
встановлюються спільним наказом МОЗ та Держкомстату.  

4. Заклади та установи державної санітарно-епідеміологічної служби 
МОЗ, інших центральних органів виконавчої влади, протитуберкульозні, 
шкірно-венерологічні диспансери та інші заклади охорони здоров'я (за 
визначенням МОЗ) подають у порядку, що встановлюється спільним наказом 
МОЗ і Держкомстату, статистичні звіти щодо інфекційних хвороб, перелік 
яких затверджено цією постановою.  
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0686-06

