
Профспілка працівників 

освіти і науки  України 

 

Щодо медичних оглядів  

педагогічних працівників 

 

За результатами розгляду листа Секретаріату Кабінету Міністрів України                         

від 19 серпня 2020  № 28747/0/2-20 стосовно звернення Профспілки працівників 

освіти і науки України від 17 серпня 2020  № 02-5/454  щодо медичних оглядів 

педагогічних працівників в межах компетенції повідомляємо. 

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 (стаття 77 Закону України «Про освіту»). 

До власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад належить управління закладами освіти, охорони здоров'я, 

культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать 

територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами 

за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення (стаття 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»). 

Основами законодавства України про охорону здоров'я, законами 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб», зокрема, 

встановлено, що з метою охорони здоров'я населення організовуються 

профілактичні медичні огляди ряду категорій громадян, професійна чи інша 

діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити 

поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також 

працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або 

небезпечними умовами праці.  

Законодавством визначено, що керівники підприємств, установ і 

організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження працівниками 

обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, 
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спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медичних 

оглядів. 

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядок 

проведення цих оглядів затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.05.2001 року № 559. До цього переліку входять і педагогічні працівники. 

Зазначеною постановою затверджено також Порядок проведення обов'язкових 

профілактичних медичних оглядів. 

Відповідно до підпункту 3 пункту 37 постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.07.2020 №  641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» на період дії карантину тимчасово дозволяється: «залучення до роботи 

без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та 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, робота яких пов’язана із 

забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, 

підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, працівників 

окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення, визначених у переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 

медичним оглядам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950)». 

Протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-I9) затверджено постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50.  

 Окремо зауважимо, що відповідно до положення про Міністерство 

охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2015 р. № 267 (із змінами), МОЗ є головним органом у 

системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, захисту населення від 

інфекційних хвороб, забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), а також забезпечує 

формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення. 
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