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Звернення

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

Вищезазначене звернення викликане повідомленням КНП «Клінічна 
лікарня №4» Сумської міської ради від 08.01.2020 № 54/01-13/13 на адресу 
начальника управління освіти і науки Сумської міської ради щодо 
неможливості проведення обов’язкових медичних оглядів працівників галузі 
«Освіта» у 2020 році в зв’язку із відсутністю у фінансовому плані установи на 
2020 рік, затвердженого Сумською міською радою, витрат на проведення 
вищезазначених послуг. До відома, в галузі «Освіта» міста Суми 
нараховується близько 5500 найманих працівників, які щорічно проходять 
обов’язкові медичні огляди, з них близько 2500 найманих працівників 
проходять обов’язкові медичні огляди два рази на рік (працівники закладів 
дошкільної освіти, дошкільних відділень НВК, харчоблоків тощо).

Відповідно до п.2 Порядку проведення обов’язкових медичних оглядів 
та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.05.2001 № 559 (надалі -  Перелік №559), обов’язкові 
медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців, а витрати закладів та 
установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних 
оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за 
рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного 
закладу та установи охорони здоров’я.

До Переліку № 559 включено організації, які фінансуються з державного 
та місцевого бюджетів, зокрема заклади освіти (керівники, їх заступники,



педагогічні працівники, медичний персонал, працівники харчоблоків, 
спеціалісти, що беруть участь у освітньому процесі, технічний персонал).

Отже, працівники галузі «Освіта» незалежно від підпорядкування, 
професії яких включено до Переліку №559, у разі проходження обов’язкового 
медичного огляду мають сплатити лише вартість бланка особистої медичної 
книжки. Інші витрати, пов’язані із його проведенням, здійснюються коштом 
закладу охорони здоров’я, який проводить медогляд.

Тобто під час планування видатків заклад охорони здоров’я повинен був 
урахувати витрати, пов’язані із проходженням обов’язкового медичного 
огляду працівників бюджетних установ, а органи місцевого самоврядування 
упередити можливі ризики, пов’язані з реформуванням галузі «Охорона 
здоров’я » у 2020 році. Адже, з 01.04.2020 року розпочнеться медична 
реформа на вторинному та третинному рівні медичної допомоги і в програмі 
реалізації медичних гарантій не передбачені кошти медичної субвенції на 
видатки місцевим бюджетам для оплати обов’язкових медичних оглядів 
працівникам закладів та установ освіти, посади яких включені у Перелік

З огляду на те, що в закладах освіти міста вже з січня 2020 року є 
потреба у проходженні працівниками обов’язкових щорічних медичних 
оглядів, а дана послуга кошторисом КНП «Клінічна лікарня №4» Сумської 
міської ради не передбачена, то, відповідно, можна пройти огляд лише за 
власні кошти, які на сьогодні становлять близько 600 грн.

Усвідомлюючи, що роботодавець зобов’язаний відсторонити 
працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного 
огляду, від роботи без збереження заробітної плати, а працівник не 
зобов’язаний за власні кошти проходити обов’язковий медичний огляд, 
наражаються на порушення чинного законодавства і роботодавець, і 
працівник, які не винні в тому, що не спрацювала державна система.

З огляду на вищевикладене, просимо терміново вжити відповідних 
заходів для вирішення окресленого у зверненні питання та не допустити 
порушення Закону України «Про охорону праці», Порядку №599, прав і 
гарантій найманих працівників галузі «Освіта».

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».

З глибокою повагою до Вас, 
за дорученням президії,

№559.

голова Сумської міської організації профспілки 
працівників освіти і науки України Л.М.Гога


