
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 

від 25.05.2020 року № 37 

с. Руська Поляна 

 

Про схвалення програми «Про проведення  

обов’язкових профілактичних медичних  

оглядів працівників закладів освіти  

Руськополянської ОТГ на 2020-2021 роки» 

 

Керуючись статтею 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", з метою  забезпечення планового проведення профілактичних 

медичних оглядів працівників закладів освіти Руськополянської ОТГ, 

виконавчий комітет Руськополянської сільської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

1. Пропонувати сесії Руськополянської сільської ради затвердити 

програму «Про проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів 

працівників закладів освіти Руськополянської ОТГ на 2020-2021 роки» 

(додається). 

2. Виконавчому комітету Руськополянської сільської ради забезпечити 

виконання програми «Про проведення обов’язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників закладів освіти Руськополянської ОТГ на 

2020-2021 роки». 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Пашкевич Ю. А. 

 

Сільський голова                                                  О. Г. Гриценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Додаток  

                                                                             до рішення виконкому   

                                                                             Руськополянської сільської ради 

                                                                             від 25.05.2020 № 37 

 
 

ПРОГРАМА 

«Про проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів 

працівників закладів освіти Руськополянської ОТГ на 2020-2021 роки» 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Програма «Про проведення обов’язкових профілактичних медичних 

оглядів працівників закладів освіти Руськополянської ОТГ на 2020-2021 

роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про 

охорону праці», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Переліку 

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих 

оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559 (далі – Перелік), наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 №280 «Щодо 

організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких 

пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 

інфекційних хвороб». 

Згідно з Переліком 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. Попередні (періодичні) медогляди працівників 

проводяться закладами охорони здоров’я, що віднесені до другої, першої, 

вищої акредитаційної категорії за результатами державної акредитації  

відповідно до Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 №965.  

Рішенням Черкаської районної ради від 05.06.2019 №36-9/VII 

Черкаська центральна районна лікарня перетворена в комунальне 

некомерційне підприємство «Черкаська центральна районна лікарня» 

Черкаської районної ради.  

Методи оплати діяльності (відшкодування витрат) надавачів медичної 

допомоги мають бути побудовані таким чином, щоб забезпечувати 

збалансування системи доходів та витрат і створювати стимули, необхідні 

для того, щоб поліпшувати якість та більш ефективно надавати послуги. 

Відбувається автономізація закладів охорони здоров’я, тому бюджетні 

кошти на фінансування медицини розподілятимуться через новий механізм 

закупівлі медичних послуг. 

З 01.04.2020 року проведення обов’язкових профілактичних медичних 

оглядів працівників закладів освіти Руськополянської ОТГ без фінансування 



з місцевого бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за надані послуги 

стало неможливим.  

Затвердження та фінансування Програми надасть гарантовану 

можливість надання закладами охорони здоров’я послуг по проведенню 

обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти 

Руськополянської ОТГ та покращить фінансове забезпечення медичних 

працівників, залучених до проведення медичних оглядів.  

Тарифи на платні послуги, що надаються КНП «Черкаська центральна 

районна лікарня», встановлюються та затверджуються розпорядженням 

Черкаської обласної державної адміністрації (на момент затвердження 

Програми - розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 

14.03.2019 №13 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються 

Черкаською центральною районною лікарнею»). 

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій 

затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 

№246. 

Періодичні медичні огляди проводяться з метою: 

 своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних 

захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у 

працівників; 

 забезпечення динамічного спостереження за станом працівників в умовах 

дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; 

 розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та 

реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами 

медичного огляду до групи ризику;  

 проведення відповідних оздоровчих заходів. 

Для проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та 

періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників 

закладів освіти роботодавець направляє закладу чи установі охорони 

здоров’я відповідного листа зі списком працівників, що підлягають 

медичному огляду. Роботодавець здійснює контроль за проходженням 

працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за 

це відповідальність. 

Усі результати обстеження, що проводяться лікарями-спеціалістами, 

обов'язково заносяться до особистої медичної книжки працівника. На 

підставі результатів обстеження кожен лікар-спеціаліст робить висновок 

щодо можливості допущення працівника до роботи. 

Оплата за проведення медичного огляду проводиться на підставі Акту 

виконаної роботи та двостороннього договору між виконавчим комітетом 

Руськополянської сільської ради і комунальним некомерційним 

підприємством «Черкаська центральна районна лікарня» Черкаської районної 

ради. 

 

 

 

 



 

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 Метою Програми є фінансове забезпечення медичних працівників, 

залучених до проведення медичних оглядів працівників освіти 

Руськополянської ОТГ, за надані послуги. 

Виконання Програми дасть змогу: 

 запобігти поширенню інфекційних та паразитарних захворювань серед 

населення району, особливо дитячого; 

 динамічно спостерігати за станом здоров’я працівників закладів освіти. 

Основними завданнями Програми є: 

 удосконалення методів профілактики, раннього виявлення та запобігання 

поширенню інфекційних захворювань; 

 поліпшення якості медичних оглядів; 

 підвищення кваліфікації медичних працівників з питань профілактичних 

оглядів. 

 

ІІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 Фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів  

місцевого бюджету та інших незаборонених законом джерел. 

 Обсяги фінансування Програми уточнюються щорічно, виходячи з 

реальних можливостей бюджетів. 

Визначити головним розпорядником коштів Програми 

Руськополянську сільську раду. 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                               Н. А. Шпак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Програми  

 

ПАСПОРТ  

програми «Про проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів 

працівників закладів освіти Руськополянської ОТГ на 2020-2021 роки» 

 всього 2020 2021 

ВСЬОГО 

Районний бюджет, бюджети 

місцевого самоврядування та інші 

джерела не заборонені 

законодавством 

140,00 70,00 70,00 

Програма затверджена Рішення сесії 

від 22.05.2020 № 23-  /VІІ 

Замовник-координатор КНП «Черкаська центральна 

районна лікарня»  

Виконавець заходів програми КНП «Черкаська центральна 

районна лікарня» 

Термін виконання програми 2020-2021 роки 

Прогнозовані обсяги та джерела 

фінансування  

140,00(тис. грн) 



 

             

 



 

 Додаток 2 

                                                                             до Програми 

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ  

програми «Про проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти 

 Руськополянської ОТГ на 2020-2021 роки» 

 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування, 

всього,  

тис.грн. 

у тому числі фінансування  

за роками, тис.грн. 

2020 2021 

Надання послуг з проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів працівників 

закладів освіти Руськополянської ОТГ 

КНП «Черкаська 

центральна районна 

лікарня» 

  

140,00 70,00 70,00 

 
 

   

         Секретар виконавчого комітету                                               Н. А. Шпак 

 

 

 

 


