
 
 

  
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
 
 

Н А К А З  

 Київ  
17.05.2019  № 1126 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 07 червня 2019 р. 
за № 595/33566 

 
Про затвердження  Порядку  організації проведення епідеміологічного 
нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, 
заходів з готовності в міжепідемічний період і реагування під час 
епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ 
 
 Відповідно до статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони 
здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2015 року № 267,  
 
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити такі, що додаються: 
 
1) Порядок організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом 

та гострими респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в 
міжепідемічний період і реагування під час епідемічного сезону 
захворюваності на грип та ГРВІ; 

2) Положення про оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я 
України з реагування на ситуацію із розповсюдження грипу, в тому числі з 
пандемічним потенціалом. 

 2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я 
Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів 
охорони здоров’я будь-якої організаційно-правової форми та форм власності, 
в тому числі фізичним особам – підприємцям, які отримали ліцензію на 
провадження господарської діяльності з медичної практики, та закладів 
громадського здоров`я забезпечити виконання цього наказу.  
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 3. Державній установі «Центр громадського здоров`я Міністерства 
охорони здоров`я України» (Курпіта В. І.) забезпечити: 

1) координацію та інформаційно-консультативний супровід закладів і 
установ охорони здоров’я та закладів громадського здоров`я з організації та 
проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими 
респіраторними вірусними інфекціями; 

2) надання рекомендацій щодо подання інформації відповідно до потреб 
епідеміологічного нагляду та міжнародної звітності;  

3) збір, узагальнення, аналіз даних та подання інформації до Міністерства 
охорони здоров’я України і Всесвітньої організації охорони здоров’я про 
епідемічну ситуацію з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій; 

4) дослідження зразків матеріалів від закладів, що здійснюють  дозорний 
епідеміологічний нагляд з метою виявлення вірусів грипу, а також 
направлення ізолятів вірусів грипу  до колаборативного центру Всесвітньої 
організації охорони здоров’я; 

5) розробку рекомендацій щодо планування та організації заходів 
готовності та реагування на загрозу епідемії грипу з пандемічним 
потенціалом. 

          4. Директорату громадського здоров`я (Скіпальський А.П.) забезпечити 
подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до 
Міністерства юстиції України. 

 5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони 
здоров`я України від 06 листопада 2015 року № 732 «Про затвердження 
нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-
протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 21 січня 2016 року за № 115/28245.  

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О.А. 

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 
 
 
В.о. Міністра         У. СУПРУН 


