
КНП «Новоушицький центр ПМСД»
Новоушицької селищної ради

НАКАЗ

від 02.01.2020 р.                                                           №26

 Про затвердження  Порядку дій медичних 
працівників при встановленні факту смерті 
людини та оформленні лікарського свідоцтва про смерть

На виконання  спільного Наказу Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерства охорони здоров’я України, генеральної прокуратури України від 
28.11.2012  № 95/955/119 «Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, 
закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту 
смерті людини» та Наказу МОЗ України №545 від 8.08.2006 р.

НАКАЗУЮ

1. Затвердити Порядок дій медичних працівників при встановленні факту 
смерті людини та оформленні лікарського свідоцтва про смерть

2. Заступнику головного лікаря Шпак Р.М. - довести  Порядок до 
медичного персоналу  Новоушицького Центру ПМСД.

3. Завідувачам АЗП/СМ, лікарям, молодшим медичним працівникам із 
медичною освітою – в своїй роботі неухильно дотримуватись положень 
Порядку.

4. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника головного 
лікаря з медичного обслуговування Шпак Р.М.

 Головний лікар
КНП «Новоушицький центр ПМСД»

        Новоушицької селищної ради                                    Наталія ФІНАГЕЄВА



                                               ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                              Наказом головного лікаря

                                                                                 КНП «Новоушицький центр ПМСД»
                                                                   Новоушицької селищної ради

                                                          №26 від 02.01.2020 року

Порядок дій медичних працівників при встановленні
факту смерті людини та оформленні лікарського свідоцтва

про смерть

(Відповідно до спільного Наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 
охорони здоров’я України, генеральної прокуратури України від 28.11.2012  № 95/955/119 
«Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та 
прокуратури України при встановленні факту смерті людини» та Наказу МОЗ України №545
від 8.08.2006 р.)

Медичні працівники Новоушицького центру ПМСД у випадку встановлення ними факту 
смерті  людини незалежно від місця її настання негайно повідомляють поліцію за телефоном 
екстреного виклику (102), за винятком смерті від захворювань у закладах охорони здоров’я.

У випадках повідомлення органів внутрішніх справ про смерть людини за наявності 
ознак насильницької смерті або підозри на таку до приїзду працівників поліції або 
прокуратури на місце події медичним працівникам забороняється порушувати обстановку за 
місцезнаходженням трупа, переміщати його, ініціювати такі дії присутнім на місці події 
особам, у тому числі родичам померлих, видавати лікарське свідоцтво про смерть за формою 
№ 106/о, затвердженою наказом МОЗ України від 8 серпня 2006 року № 545(далі - наказ МОЗ 
України від 8 серпня 2006 року № 545), або фельдшерську довідку про смерть за формою № 
106-1/о, затвердженою наказом МОЗ України від 8 серпня 2006 року № 545.

У разі наявності підстав вважати, що смерть особи має насильницький характер, труп 
направляється для проведення судово – медичної експертизи. Необхідність направлення трупа
визначається  за постановою слідчого або прокурора

У разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або 
підозри на таку на місце події обов’язково виїжджає лікар, а у випадках, передбачених 
наказом МОЗ України від 8 серпня 2006 року № 545, фельдшер (медична сестра) Центру 
ПМСД, які констатують факт смерті, проводять зовнішній огляд трупа, за результатами якого 
інформують поліцію і адміністрацію КНП  «Новоушицький  центр ПМСД» про можливість 
встановлення причини смерті без патологоанатомічного розтину та видачі лікарського 
свідоцтва про смерть. У таких випадках працівником поліції складається висновок   (довідка)      
щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання довільної форми, яка 
долучається до первинної медичної документації померлого (лої).

Бланки лікарського свідоцтво про смерть (ф.106/о) в трьох примірниках  брошуруються і
у вигляді книги зберігаються у завідувача АЗП-СМ.

Заповнення лікарського свідоцтва про смерть провадиться шляхом  підкреслювання, 
вписання необхідних відомостей та заповнення вічок відповідними позначеннями.

У пункті 7 лікарського свідоцтва про смерть указується місце постійного проживання 
померлого відповідно до паспортних даних або довідки про реєстрацію місця проживання чи 
місця перебування. У разі її відсутності потрібно зазначити: “невідомо”. Не можна вказувати 
місце тимчасового проживання померлого або місцезнаходження медичного закладу.



Лікарське свідоцтво про смерть заповнюється  кульковою ручкою розбірливим 
почерком. Запис в трьох примірниках має бути повністю ідентичним.

Заповненню підлягають усі пункти лікарського свідоцтва про смерть. При відсутності 
тих чи інших відомостей потрібно зазначити: “невідомо”, “не встановлено”.

Пункт 9 лікарського свідоцтва про смерть заповнюється і кодується за  Міжнародною 
статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого 
перегляду (МКХ-10).

Якщо померлий належить до осіб, які постраждали внаслідок  Чорнобильської 
катастрофи, у пункті 13 лікарського свідоцтва про смерть потрібно зазначити категорію та 
серію посвідчення. Ці відомості записуються на підставі посвідчення померлого, виданого у 
відповідності до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Три примірники лікарського свідоцтва про смерть підписують лікар, який  особисто його
заповнив,  і особа, яка  звернулась до закладу охорони здоров’я за документом. Обов’язково 
проставляється дата заповнення свідоцтва.

Запис про видачу лікарського свідоцтва про смерть (його дата, номер, причина смерті) 
повинен бути зроблений у “Медичній  карті амбулаторного хворого”  (форма  № 025/о),  яка  
затверджена  наказом  МОЗ  України  від 27.12.99 № 302 “Про затвердження форм облікової 
статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)” та «Журналі 
обліку померлих» (ф.151/о).

Свідоцтво засвідчується круглою печаткою АЗП-СМ тільки після того, як воно було 
перевірено відповідальним лікарем, про що він робить запис у вищезазначених медичних 
документах.

Довідку про причину смерті заповнює лікар і видає родичам померлого чи іншим особам
для поховання. Вона заповнюється в одному примірнику. Номери довідки про причину смерті 
і лікарського свідоцтва про смерть мають бути ідентичними. Довідка завіряється круглою 
печаткою АЗП-СМ.

Перший примірник лікарського свідоцтва про смерть видається родичам померлого чи 
іншим особам, які зобов’язалися поховати померлого, другий примірник лікарського 
свідоцтва про смерть залишається в закладі охорони здоров’я. Лікарське свідоцтво про смерть 
видається лікарем КНП « Новоушицького центру ПМСД, що лікував померлого, на підставі 
спостережень за хворим і записів у медичній документації, які відображали стан хворого до 
його смерті.

У випадках, коли лікарське свідоцтво про смерть було видано без патологоанатомічного 
розтину трупа, лікар АЗП-СМ, який видавав зазначене свідоцтво , надсилає до Новоушицького
відділку Національної поліції України, третій примірник (копію)  лікарського свідоцтва про 
смерть, завірену печаткою АЗП-СМ, упродовж трьох діб з моменту констатації факту смерті 
(за винятком смерті хворих від захворювань у закладах охорони здоров’я).

Забороняється видача лікарського свідоцтва про смерть заочно, без особистого 
встановлення лікарем факту смерті. У виняткових випадках свідоцтво про смерть може бути 
видано лікарем, який встановив смерть тільки на підставі огляду трупа (при відсутності ознак 
або підозри на насильницьку смерть) та даних медичної документації про наявність у 
померлого при житті хвороб, які в своєму перебігу могли призвести до настання смерті.

Лікарське свідоцтво про смерть видається обов’язково з поміткою “остаточне”, 
“попереднє”, “замість попереднього”, “замість остаточного”.

Лікарське свідоцтво про смерть з поміткою “попереднє” видається в тих випадках, коли 
для встановлення чи уточнення причини смерті потрібно провести додаткові дослідження. 
Після уточнення причини смерті заповнюється нове лікарське свідоцтво з поміткою “замість 
попереднього” теж у трьох примірниках, номери яких мають бути ідентичними, перший 
примірник якого пересилається Центром ПМСД  безпосередньо у відповідні місцеві органи 
державної статистики протягом 27 днів з моменту заповнення “попереднього” лікарського 



свідоцтва. Другий примірник залишається в КНП «Новоушицький  центр ПМСД», третій 
направляється в поліцію.

Якщо було видано лікарське свідоцтво про смерть з поміткою “остаточне” та була 
виявлена  помилка в записі діагнозу, необхідно заповнити нове лікарське свідоцтво у трьох 
примірниках “замість остаточного лікарського свідоцтва про смерть № - ” , перший примірник
якого направляють у відповідні місцеві органи державної статистики протягом 27 днів з 
моменту заповнення “остаточного” лікарського свідоцтва. Другий примірник залишається в 
Центрі ПМСД. Третій направляють в поліцію.

 На підставі письмової заяви дозволяється видача другого примірника лікарського 
свідоцтва про смерть, яке було заповнено з поміткою “замість попереднього”, родичам 
померлого в разі звернення їх у КНП «Новоушицький  центр ПМСД» протягом одного року 
після його смерті, якщо були  додаткові дослідження для уточнення причини смерті. В інших 
випадках  повторно лікарське свідоцтво про смерть  родичам не видається.

Неправильно заповнені примірники лікарських свідоцтв про смерть закреслюються із 
записом “анульовано”  і  залишаються  в закладі охорони здоров’я.

Лікар, який відповідає за якість заповнення  лікарських свідоцтв про смерть у разі, якщо 
виявив помилки,  зобов’язаний:

а) уточнити розбіжності з лікарем, який видав лікарське свідоцтво про смерть за 
первинною медичною документацією, забезпечити правильне заповнення лікарського 
свідоцтва про смерть. У цьому випадку видається лікарське свідоцтво про смерть (замість 
остаточного № __ ),  перший примірник якого направляється у відповідні органи статистики, 
другий примірник залишається у закладі охорони здоров’я, а третій направляється в поліцію;

б) забезпечити розгляд неправильно заповнених лікарських свідоцтв про смерть на 
лікарських конференціях, нарадах.

 Лікар, який відповідає за перевірку, не має права самостійно вносити зміни та 
доповнення у лікарські свідоцтва про смерть.

Обов’язково направляють для проведення судово-медичної експертизи трупи 
людей:

- з ознаками насильницької смерті (дія тупих предметів, у тому числі транспортна 
травма, падіння з висоти, дія гострих предметів, вогнепальної зброї), асфіксії, дії 
крайніх температур, електричного струму, променевої енергії, низького та високого 
атмосферного тиску, отруєнь тощо) або підозри на таку;

- смерть яких настала поза місцем їх проживання;
- особу яких не встановлено;
- віком до 60 років, які померли за місцем проживання, за відсутності диспансерного 

спостереження за хворим.
Не направляються для проведення судово-медичної експертизи трупи людей у 

випадках:
- виявлення трупів людей, які померли за місцем їх проживання, за наявності 

диспансерного спостереження за хворим, при відсутності ознак насильницької смерті
чи підозри на таку;

- виявлення трупів людей віком понад 60 років, які померли за місцем їх проживання, 
за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку.




