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профспілки працівників освіти і 
науки Україні 
Гозі Л.М.

На Ваш лист до міського голови щодо безкоштовного проведення 
профілактичних оглядів працівників галузі «Освіта» відділ охорони здоров’я 
Сумської міської ради повідомляє наступне.

Статтею 169 Кодексу законів про працю України передбачається, 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.

Крім того, у Постанові Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 
«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і 
комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» медичні огляди віднесені до платних послуг. Право на безкоштовне 
проведення медичних оглядів з оформленням санітарних книжок окремим 
категоріям працівників визначено Постановою Кабінету Міністрів України 
від 23.05.2001 року №559 «Про затвердження переліку професій, виробництв 
та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним 
медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих 
медичних книжок».

В той же час цією постановою передбачено, що «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».

У попередніх роках кошти КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР, яка має 
право проводити медичні огляди з видачею санітарних книжок, на ці цілі з 
міського бюджету не виділялись, проте медичні огляди проводились 
безкоштовно за рахунок спеціального фонду. Тобто, зароблені на інших



платних послугах кошти спрямовувались не на розвиток закладу, а на 
забезпечення покриття витрат на медичні огляди. Наразі заклад відповідно до 
вимог реформи реорганізований у комунальне некомерційне підприємство, у 
своїй діяльності керується нормами Господарського кодексу України, а 
отримані за надані послуги кошти повинен спрямовувати на власне утримання 
та розвиток.

Враховуючи процеси реформування галузі охорони здоров’я, очікуються 
суттєві зміни порядку її фінансування за програмою медичних гарантій, якою 
витрати на проведення профілактичних оглядів не передбачені.

Згідно роз’яснень Національної служби здоров’я України медичні 
послуги, не враховані у клінічних протоколах діагностики та лікування 
захворювань, не контрактуються. Тому витрати на проведення медичних 
оглядів, в тому числі -  окремих категорій працівників, покладаються на 
роботодавця або власника, тобто замовника цієї послуги.

Відділом охорони здоров’я, розуміючи важливість забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя у організованих дитячих 
колективах, обраховано потреби витрат на медичні огляди та включено до 
бюджетного запиту. Крім того, дане питання обговорювалось на 
консультаціях у департаменті фінансів, економіки та інвестицій. Проте кошти 
виділені не були.

08.01.2020 листом № 24.01-07/20 відділ охорони здоров’я 
проінформував міського голову про необхідність виділення коштів з міського 
бюджету на проведення обов’язкових профілактичних оглядів з видачею 
особистих медичних книжок працівників закладів освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту, позашкільних дитячих закладів тощо.

На підставі депутатського запиту відділом охорони здоров’я проведено 
повторний аналіз потреби в коштах на проведення профілактичних медичних 
оглядів та направлено листи до департаменту фінансів, економіки та 
інвестицій (від 1 1.02.2020 № 24.01-07/215) та постійним депутатським 
комісіям з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики 
та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім ’ї, молоді і спорту (від 11.02.2020 № 24.01-07/216).

Інформуємо, що дане питання знаходиться на контролі як відділу 
охорони здоров’я, так і заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради. Найближчим часом планується нарада за участі усіх 
зацікавлених структурних підрозділів міської ради, де буде розглянуто 
питання проведення профілактичних оглядів працівників бюджетної сфери.
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