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Керівникам закладів освіти
Головам міських, районних організацій
профспілки працівників освіти і науки
України

Щодо проведення медичних оглядів
Статтею 169 Кодексу законів про працю України передбачено, що
власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати
проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом
трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких
роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є
потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного
огляду осіб віком до 21 року.
Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові,
термін і порядок його проведення встановлюються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці»
передбачено, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити
фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на
роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів
працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи
небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі,
щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
Постановою Кабінету Міністрів України № 559 від 23.05.2001 року (із
змінами) «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій»,

працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам,
порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок
затверджено:
«Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких
підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам» та
«Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних
оглядів та видачі особистих медичних книжок».
До Переліку № 559 включено організації та професії, які фінансуються з
державного та місцевих бюджетів, зокрема:
- навчальні заклади, крім ВНЗ III–IV рівнів акредитації (керівники, їх
заступники, педагогічні працівники, медичний персонал, працівники
харчоблоків, спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі,
технічний персонал, учні перед проходженням виробничої практики на
об’єктах, працівники яких підлягають обов’язковому профілактичному
медичному огляду).
Слід вкотре відмітити, що згідно п. 2 Порядку № 559 обов’язкові
медогляди проводяться за рахунок роботодавців, тобто підприємств, установ,
організацій або фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, що
використовують працю найманих працівників, а витрати закладів та установ
охорони здоров’я, пов’язані із проведенням обов’язкових медоглядів
працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок
коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу або
установи охорони здоров’я.
Повідомляємо, що перетворення окремих медичних закладів у комунальні
некомерційні підприємства не знімає відповідальності з роботодавців, відповідно до
чинного законодавства, забезпечити безоплатне проведення
обов’язкових
медоглядів працівників закладів освіти, в тому числі на договірних відносинах
із установами та підприємствами охорони здоров’я.
Просимо з метою виконання чинного законодавства вжити заходів щодо
організації та проведення безоплатних медичних оглядів для працівників
закладів освіти.
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