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17.08.2020 № 02-5/454                                                          Кабінет Міністрів України 

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертається з приводу 

звернень членів профспілки щодо фінансового забезпечення проведення 

профілактичних медичних оглядів педагогічних працівників, які зобов’язані 

проходити їх періодично відповідно до законодавства. 

Згідно з частиною 1 статті 57 Закону України «Про освіту» держава 

забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам належні умови праці 

та медичне обслуговування. 

Статтею 77 цього закону передбачено, що організація медичного 

обслуговування в системі освіти забезпечується відповідно до джерел 

фінансування закладів освіти кожного рівня освіти, визначених законодавством, 

здійснюється закладами центрального органу виконавчої влади, що здійснює 

формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони 

здоров'я, та іншими закладами охорони здоров'я відповідно до законодавства. 

Статтею 10 Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров'я» визначено, що громадяни України зобов'язані у передбачених 

законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди. 

Згідно з статтею 31 Основ перелік категорій населення, які повинні 

проходити обов'язкові медичні огляди, періодичність, джерела фінансування та 

порядок цих оглядів визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Власники та керівники підприємств, установ і організацій несуть 

відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов'язкових 

медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров'я населення, спричинені 

допуском до роботи осіб, які не пройшли обов'язкового медичного огляду. 

Відповідно до статті 80 зазначеного закону особи, винні у порушенні 

законодавства про охорону здоров'я, несуть цивільну, адміністративну або 

кримінальну відповідальність згідно із законодавством. 

Згідно з пунктом 6 Переліку професій, виробництв та організацій, працівники 

яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559, до працівників, 

діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до 

поширення інфекційних хвороб, віднесено керівників, їх заступників, педагогічних 

працівників, медичний персонал, працівників харчоблоків, спеціалістів, що беруть 

участь у навчально-виховному процесі, технічний персонал закладів освіти, окрім 

університетів та інститутів. 

Пунктом 2 Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних 

оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559, передбачено, що витрати 

закладів та установ охорони здоров'я, пов'язані з проведенням обов'язкових 

медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за 
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рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та 

установи охорони здоров'я. 

При цьому працівники, які проходять медичні огляди, відшкодовують лише 

вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони 

здоров'я, які проводитимуть обов'язкові медичні огляди або придбавають бланк за 

власні кошти. 

Проте, як зазначається у зверненнях спілчан, у зв’язку з впровадженням 

медичної реформи та пов’язаною з нею реорганізацією закладів охорони здоров’я, 

які не в змозі фінансово забезпечити проведення медичних оглядів працівників 

освіти, а також незабезпеченістю коштами на цю мету місцевих бюджетів, 

працівники змушені оплачувати відповідні медичні послуги за власний рахунок, 

що є неприпустимим. 

У зв’язку з початком навчального року в умовах карантину, запровадженням 

посилених протиепідемічних заходів щодо протидії поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

необхідністю забезпечення безпечних для здоров’я учасників навчального процесу 

умов роботи і навчання, ЦК Профспілки наполягає на вжитті необхідних заходів 

щодо обов’язкового проведення безоплатно медичних оглядів для працівників 

освіти. 

 

 

 

Голова Профспілки                                                       Г.Ф.Труханов 

 

 


