
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

від « ^ »  / /  2(И%. Миколаїв №

Про утворення медичної консультативної 
комісії управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації з підтвердження 
факту народження жінкою дитини поза 
закладом охорони здоров‘я

Відповідно до підпунктів ЗО, 33 пункту 6 Положення про управління 
охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.07.2018 
№280-р, пункту 2 Порядку підтвердження факту народження дитини поза 
закладом охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 09 січня 2013 року № 9, на виконання наказу Міністерства 
охорони здоров'я від 01.08.2013 №679 «Про затвердження Порядку 
утворення медичної консультативної комісії з підтвердження факту 
народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я та положення 
про неї» та у зв’язку з кадровими змінами в управлінні охорони здоров’я 
Миколаївської облдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад медичної консультативної комісії управління 
охорони здоров'я облдержадміністрації з підтвердження факту народження 
жінкою дитини поза закладом охорони здоров'я ( далі Комісія), (Додаток 1).

2. Комісії керуватися переліком документів, які заявник не пізніше 
одного тижня з дня народження дитини поза закладом охорони здоров'я 
надає медичній консультативній комісії (Додаток 2).

3. У разі відсутності медичної довідки лікарсько-консультативної 
комісії закладу охорони здоров'я про огляд дитини, яка народилася поза 
закладом охорони здоров'я та медичної довідки лікарсько-консультативно: 
комісії закладу охорони здоров’я про огляд жінки для підтвердження факту 
народження нею дитини поза закладом охорони здоров'я, Комісія приймає



рішення про обов'язковий огляд жінки та дитини і направляє їх для 
проведення такого огляду.

4. Комісією приймається рішення про підтвердження факту 
народження дитини, коли ймовірна дата пологів жінки збігається з 
вірогідним віком дитини, або в наявності довідки про генетичну 
спорідненість між жінкою, яка народила дитину поза закладом охорони 
здоров'я та дитиною.

5. За результатами аналізу документів, зазначених у пункті 2 даного 
наказу, Комісія не пізніше десяти календарних днів з моменту їх отримання 
повинна прийняти рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні 
факту народження дитини та скласти висновок за формою (Додаток 5) у 
двох примірниках.

6. Начальнику управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради 
Шамрай І.В., керівникам закладів охорони здоров'я області:

1) забезпечити видачу медичної довідки про перебування дитини під 
наглядом лікувального закладу за формою № 103-1/о, затвердженої наказом 
Міністерства охорони здоров'я від 08.08.2006 №545 «Про впорядкування 
ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті 
(Форма ЮЗ/о), що є підставою для проведення державної реєстрації 
народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану у 
разі її народження поза закладом охорони здоров'я;

2) забезпечити видачу медичної довідки лікарсько-консультативною 
комісією про огляд дитини, яка народилася поза закладом охорони здоров'я 
(Додаток 3);

3) забезпечити видачу медичної довідки лікарсько-консультативною 
комісією про огляд жінки для підтвердження факту народження нею дитини 
поза закладом охорони здоров'я (Додаток 4).

7. Голові Комісії управління охорони здоров'я облдержадміністрації 
забезпечити:

1) роботу згідно наказу Міністерства охорони здоров'я від 01.08.2013 
№679 «Про затвердження Порядку утворення медичної лікарсько- 
консультативної комісії з підтвердження факту народження жінкою дитини 
поза закладом охорони здоров'я та положення про неї», наказу Міністерства 
юстиції України від 06.06.2013 р. № 1113/5т.

2) проведення засідань при надходженні звернень заявників.

8. Визнати накази управління охорони здоров’я облдержадміністрації від
31.12.2013 № 774-Л «Про заходи з виконання наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 01.08.2013 №679 про утворення медичної 
консультативної комісії з підтвердження факту народження жінкою дитини 
поза закладом охорони здоров’я» та від 15.01.2018 №21-Л «Про внесення 
змін до наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації від
31.12.2013 №774-Л» такими, що втратили чинність.



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
до наказу управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації'
«д ШхЛ

Склад медичної консультативної комісії з підтвердження факту 
народження дитини поза закладом охорони здоров’я управління охорони 

здоров’я Миколаївської облдержадміністрації

Людмила ЧИНЯКОВА заступник начальника управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації -  начальник відділу надання 
медичної допомоги матерям та дітям -  
голова комісії;

Світлана ЩЕРБИНА

Олег БАБІН

головний спеціаліст -  обласний акушер-гінеколог 
управління охорони здоров’я Миколаївської 
облдержадміністрації, член комісії, 
заступник голови;

заступник головного лікаря з медичної роботи 
Миколаївської обласної дитячої лікарні 
Миколаївської обласної ради, головний експерт за 
напрямом « Дитяча гематологія»;

Наталія МАРТЬЯНОВА

Ірина ЗІНКІНА

завідувачка педіатричним відділенням для 
новонароджених та недоношених дітей 
Миколаївської обласної дитячої лікарні 
Миколаївської обласної ради, головний експерт за 
напрямом «Неонатологія»;

лікар -генетик Миколаївської обласної клінічної 
лікарні Миколаївської обласної ради, головний 
експерт за напрямом « Генетика медична».



9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника управління охорони здоров‘я облдержадміністрації -  начальника 
відділу надання медичної допомоги матерям та дітям Чинякову Л.Б.

Начальник управління у  Павло ГЕОРГІЄВ

і 

/



Погодження
проекту наказу «Про утворення медичної консультативної 

комісії управління охорони здоров’я облдержадміністрації з підтвердження 
факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров‘я »

Заступник начальника управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації -  
начальник відділу надання медичної допомоги
матерям та дітям -;?̂ ^ :5̂ /Жодмила ЧИНЯКОВА

Головний спеціаліст відділу
управління персоналом Віктор КАДІНОВ

/ і .  г о г %

Виконавець 
37 - 22- 66

Світлана ЩЕРБИНА



Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
до наказу управління охорони

Перелік документів, які заявник не пізніше одного тижня з дня 
народження дитини поза лікарняним закладом, надає медичній

консультативній комісії

1. Письмова заява (у довільній формі).
2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
3. Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні або 

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за 
формою відповідно № 11 З/о або 027/о, затвердженого Міністерством 
охорони здоров‘я.
4. Результати аналізів, ультразвукового дослідження, проведених під час 
вагітності жінки, яка народила поза закладом охорони здоров‘я.
5. Копія картки виклику медичної швидкої допомоги за формою № 109/о, 

затвердженою Міністерством охорони здоров‘я.
6. Довідка про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину 

поза закладом охорони здоров‘я, та дитиною (при необхідності).
7. Медична довідка лікарсько-консультативної комісії лікувально- 

профілактичного закладу про огляд дитини, яка народилася поза закладом 
охорони здоров‘я (додаток 3), та медичну довідку лікарсько- 
консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд 
жінки для підтвердження факту народження дитини (додаток 4).
8. Інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у 

зв‘язку з пологами.



з
ЗАТВЕРДЖЕНО 
до наказу управління охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
від 0% 5^

МЕДИЧНА ДОВІД КА 
лікарсько-консультативної комісії

(найменування лікувально-профілактичного закладу, при якому утворена комісія)

про огляд дитини, яка народилася поза закладом охорони здоров'я

8Ід 20 р - №
Дата взяття на облік дитини у закладі охорони здоров'я
___________________20__р.

Імовірна дата народження дитини________________ 20__ р.

Стать дитини: хлопчик, дівчинка (необхідне підкреслити)

Під час взяття на облік: вага дитини_________ , зріст дитини_____________
стан здоров'я дитини___________________________________________________________

Голова комісії _________
(підпис)

Члени комісії: _________
(підпис)

(підпис)
Головний лікар _________

(підпис)
___________________20__р.

М.П.
Одержувач довідки _________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
_ _  _ _ _ _ _  20 р.

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)



Додаток 4 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
до наказу управління охорони 
з д о р ^ я ^ ^ ^ ^ д м іт с і

МЕДИЧНА ДОВІДКА 
лікарсько-консультативної комісії

(найменування лікувально-профілактичного закладу, при якому утворена комісія)

про огляд жінки для підтвердження факту народження нею дитини поза закладом
охорони здоров'я

від________________ 20__р. № ____

(прізвище, ім'я та по батькові жінки)

Дата народження жінки____________

Дата огляду жінки________________ 20__р.

Результати огляду жінки лікарем-ахушером-гінекологом закладу охорони здоров’я

Імовірна дата пологів________________ 20__р.
Голова комісії __________

(підпис)
Члени комісії: __________

(підпис)

(підпис)
Головний лікар __________

(підпис)
_____________________ 2 0 _ _ р .

МЛ.
Одержувач довідки __________

(підпис)
____________________ 2 0  р .

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(прізвище, ім'я та по батькові)



Додаток З 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
до наказу управління охорони 
здо 
від

ров я облдержадміністрації

ВИСНОВОК М
про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони

здоров'я

Медична консультаційна комісія__________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади,

при якому утворена комісія)
за результатами розгляду заяви

(прізвище, ім'я та по батькові заявника)
на підставі: заяви

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу_________
(серія, номер,

ким і коли виданий)

обмінної карти пологового будинку, пологового відділення лікарні або виписки з медичної карти 
амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою відповідно № 1 ІЗ/о або 027/о, затвердженою

МОЗ України (у разі наявності)

(найменування закладу охорони здоров'я, який видав 

обмінну карту або виписку, дата взяття на облік жінки, дата видачі виписки

результатів аналізів, ультразвукового дослідження, проведених під час вагітності жінки, яка 
народила дитину поза закладом охорони здоров'я (у разі наявності)

(найменування закладу охорони здоров'я,

яким проведено аналізи та дослідження, дата № проведення) 

копії картки виклику медичної швидкої допомоги за Формою  № 109/о (у разі наявності)

(найменування закладу охорони здоров'я,

яким видано картку, дата її видачі)

довідки про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину поза закладом охорони 
здоров'я, та дитиною (у разі наявності)__________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров'я, яким видано довідку,

дата її видачі)



медичної довідки лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огля,
дитини, яка народилася поза закладом охорони здоров'я (від_________________ 20 р. №___ ), та
медичної довідки лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огля 
жінки для підтвердження факту народження нею дитини поза закладом охорони здоров'я 
(від_________________ 20____р. №___)

(найменування закладу охорони здоров'я, 

яким анмнр довідки)

інших документів, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв'язку з пологами (у раз 
наявності)__________________________________________________________________________

установила

прізвище, ім'я та по батькові матері

дата народження ди тин и___________ 20 _р.

стать дитини: хлопчик, дівчинка (необхідне підкреслити)

фактичне місце пологів вдома, медичної допомоги (у разі наявності інформації)

і вирішила_______________________________________________________________________
(підтвердити факт або відмовити у підтвердженні факту народження

дитини поза закладом охорони здоров'я (необхідне зазначити)

Голова комісії ____________  ______________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії: ____________
(підпис) (ініціали та прізвище)

МЛ. ____________  __ ________ _
(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Одержувач висновку


