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Звернення

Сумська міська організація профспілки працівників освіти і науки 
України вчергове звертається до Вас з приводу термінового виділення коштів 
міського бюджету на проведення обов’язкових медичних оглядів працівників 
галузі «Освіта» у 2020 році.

На звернення міської організації Профспілки від 23.01.2020 № 03-10/6 
до міського голови і начальника департаменту фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради з вищезазначеного питання, отримано лист 
від департаменту фінансів, економіки та інвестицій від 07.02.2020 № 
471/04.02.01-08, в якому зазначено, що на опрацьоване звернення 
департаментом направлено лист відділу охорони здоров’я Сумської міської 
ради щодо вирішення зазначеного питання в межах бюджетних призначень 
галузі, які передбачені на забезпечення діяльності установ і закладів на 2020 
рік. Станом на 27 лютого 2020 року жодної конкретної інформації щодо 
вирішення вище окресленого питання, ні від департаменту фінансів, ні від 
відділу охорони здоров’я Сумської міської ради в міську Профспілку не 
надійшло.

Дане питання набуває особливої гостроти, адже у міську Профспілку 
щодня надходять численні усні і письмові звернення від керівників закладів 
освіти, голів профспілкових організацій закладів освіти про відмову КНП 
«Клінічна лікарня №4» Сумської міської ради у проведенні обов’язкових 
медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій у зв’язку з 
відсутністю у фінансовому плані на 2020 рік витрат на ці цілі. Свідченням 
цього є листи-відповіді керівникам закладів освіти від в.о. начальника відділу 
охорони здоров’я Сумської міської ради від 21.02.2020 № 24.01-10/282 і 
директора КНП «Клінічна лікарня №4» Сумської міської ради від 17.02.2020 
№ 343/01-13/13.



З огляду на те, що в закладах освіти міста вже з січня 2020 року є 
потреба у проходженні працівниками обов’язкових медичних оглядів, а оплата 
даної послуги кошторисом КНП «Клінічна лікарня №4» Сумської міської ради 
і кошторисами закладів освіти не передбачена, питання вчасного проходження 
медичного огляду кожен працівник має вирішити самостійно та сплатити за 
дану послугу близько 410 грн. власних коштів, що є порушенням Закону 
України «Про працю» і Порядку проведення обов’язкових медичних оглядів 
та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.05.2001 № 559.

Станом на 27.02.2020 року налічується 7726 працівників закладів освіти 
Сумської територіальної громади, які повинні пройти у 2020 році обов’язкові 
медичні огляди, з них 4433 працівника закладів дошкільної освіти, 2896 
працівників закладів загальної середньої освіти, 397 працівників закладів 
позашкільної освіти. Вартість послуги складає близько 3,2 млн. грн..

Варто зазначити, що тільки в місті Суми не виділено кошти на 
проходження працівниками бюджетних установ та організацій обов’язкових 
медичних оглядів, що є порушенням чинного законодавства з питань охорони 
праці, порушенням права працівника на безкоштовний щорічний медичний 
огляд.

Висловлюючи суспільну думку керівників і працівників закладів освіти 
міста Суми, усвідомлюючи важливість санітарно-епідеміологічного 
благополуччя в організованих дитячих колективах, Сумська міська організація 
профспілки працівників освіти і науки України просить Вас терміново:

1. Скликати нараду за участі відповідальних представників виконавчих 
органів Сумської міської ради, відділу охорони здоров’я Сумської міської 
ради, управління освіти і науки Сумської міської ради з метою вирішення 
окреслених у зверненні питань.

2. Розглянути питання виділення додаткових коштів з міського бюджету 
відповідним розпорядникам бюджетних коштів на проведення 
профілактичних медичних оглядів для працівників бюджетних установ і 
організацій на 2020 рік.

Просимо надати письмову відповідь про дії органів місцевого 
самоврядування по вирішенню висвітлених у зверненні питань згідно ст. 28 
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Додаток:
1. Лист департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 
від 07.02.2020 № 471/04.02.01-08 на 1-му аркуші.
2. Лист відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 21.02.2020 № 24- 
01-10/282 на 1-му аркуші.
3. Лист КНП «Клінічна лікарня № 4» від 17.02.2020 №343/01-13/13 на 1-му 
аркуші.

За дорученням президії,
голова Сумської міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України


