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Медичні огляди працівників, студентів у  2020 році 
 
       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, військовослужбовців. Серед них – 

працівники  закладів освіти. 

         Статтею 169 Кодексу законів про працю України (КЗпП України), ст. 17 

Закону України «Про охорону праці», рядом постанов Кабінету Міністрів 

України та наказів Міністерства охорони здоров’я України передбачено 

обов’язок роботодавця за свої кошти організувати проведення попереднього 

(при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) 

медичних оглядів працівників, професійна чи інша діяльність яких пов'язана 

з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних 

захворювань, працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у 

професійному доборі, а також щорічних обов’язкових медичних оглядів 

осіб віком до 21 року. 

         Відповідно до  р. 6, 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 

травня 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» обов’язковим профілактичним медичним оглядам 

підлягають:  

         Заклади загальної середньої, позашкільної, дошкільної  

освіти 

Керівники, їх заступники 

Педагогічні працівники 

Медичний персонал 

Працівники харчоблоків 



Спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі 

Технічний персонал 

Учні перед проходженням виробничої практики на об'єктах, працівники яких 

підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду 

        Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації,  заклади 

фахової передвищої освіти 

       Студенти перед початком проходження виробничої практики на об'єктах, 

працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному 

огляду.  

       Процедуру проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на 

важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або 

таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року 

визначено Порядком № 246. 

         Відповідно до п. 2.5 названого Порядку роботодавець за рахунок 

власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, 

витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на 

професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, 

диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних 

захворювань. 

         Представники роботодавців повинні надати до управління з питань 

праці Головного управління Держпраці заяву на ім’я начальника управління 

щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 

2020 році. 

До заяви додаються: 

 штатний розпис  або витяг з переліком усіх структурних підрозділів 

та всіх професій; 

 дані лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та 

небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на 

конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної 

класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості і напруженості 

трудового процесу. 

https://docs.dtkt.ua/doc/z0846-07


        Заяву з додатками необхідно надати або надіслати поштовим 

відправленням до Головного управління Держпраці в   Одеській  області, 

поштова адреса: 65     , м. Одеса, пр. Шевченка ,2   тел 048 705-40-88   

офіційний E-mail: 15 od@dsp.gov.ua. 

       Після розгляду документів спеціалістом відділу з питань гігієни праці за 

участю представника первинної профспілкової організації або 

уповноваженої працівниками особи складається Акт визначення категорії 

працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам 

(далі – Акт) у 2020 році. 

         У разі відсутності даних лабораторних досліджень умов праці з 

визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і 

трудового процесу, важкості і напруженості трудового процесу по кожному 

конкретному робочому місцю Акт не складається.  Роботодавцю надається 

відповідь з обґрунтуванням відмови в складанні Акту. 

        В подальшому, на підставі Акту роботодавець протягом місяця складає 

чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають 

періодичним медичним оглядам у 2020 році (далі - Список) та погоджує їх з 

фахівцем відділу з питань гігієни праці. Один примірник Списку залишається 

на підприємстві, другий - надається закладу охорони здоров’я для 

проведення медичного огляду працівників, третій - надається до відділу з 

питань гігієни праці управління з питань праці Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області, четвертий - робочому органу 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України. 

         Роботодавець укладає договір про проведення медогляду лише з тим 

закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні 

категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено 

комісію з проведення медичних оглядів (далі - Комісія), а лікарі пройшли 

підготовку з професійної патології. 

       Заклад охорони здоров’я складає план-графік проведення медичного 

огляду працівників підприємства та погоджує його із роботодавцем та 

територіальним закладом Держпраці. 

       Роботодавець має забезпечити своєчасну та організовану явку 

працівників на медогляд та обстеження. 

       За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх 

закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я складає Заключний акт за 



результатами періодичного медичного огляду працівників (далі - Заключний 

акт), який складається у шести примірниках – один примірник залишається в 

закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються 

роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій 

працівниками особі, закладу охорони здоров’я, профпатологу, 

територіальному органу Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції 

Фонду. 

        Фахівці відділу з питань гігієни праці під час підписання Заключного 

акта надають рекомендації щодо покращення умов праці та профілактики 

професійних захворювань, які  обов’язкові для виконання. 

       При підписанні Заключного акту роботодавець надає інформацію про 

виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік та 

інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та причин, з яких 

вони не пройшли медичний огляд. 

УВАГА! 

1. По-перше, відповідно до Порядку №246 до 01 грудня 2019 року триває 

робота щодо визначення категорії працівників, які підлягають 

попередньому (періодичним) медичним оглядам у 2020 році.  На 

цьому наголошували фахівці Держпраці у минулому році. 

2. По-друге, усе це стосується тільки окремих категорій працівників (і, 

відповідно, не всіх підприємств). Обов'язкові попередній (під час 

прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) 

медогляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, 

роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є 

потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року 

(п. 1.3 Порядку 246). 

3. По-третє, медогляди осіб, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб 

встановлені Порядком №559. Порядок №246, за яким потрібно 

повідомляти Держпраці про працівників, не стосується Порядку №559. 

Це два окремих порядки проведення медоглядів.  

 

 

 

https://docs.dtkt.ua/doc/1137.909.0?_ga=2.220949016.1263761817.1580890111-87873675.1545479931
https://news.dtkt.ua/labor/labor-relations/50338
https://docs.dtkt.ua/doc/1137.909.0#pn64
https://docs.dtkt.ua/doc/1050.519.0


Зразок заяви щодо організації медичних оглядів 

БЛАНК підприємства, установи, організації 

 

 

 

 ________ № _________                            На №__________ від_____________ 

   

 
Начальнику управління з питань 

праці Головного управління 

Держпраці у  Одеській  

області 

Калайда М.О.   

 

Щодо організації медичних оглядів 

 

 Прошу Вас провести визначення категорії працівників (повна назва 

підприємства), які підлягають попередньому (періодичним) медичним 

оглядам у 2019 (або у 2020) році, скласти відповідний акт та погодити 

поіменні списки.   

 

Додатки
1,2

: 1. Штатний розклад  або витяг з переліком структурних 

підрозділів та всіх професій  на 5 арк. в 1 прим. 

 2. Дані щодо лабораторних досліджень умов праці з 

визначенням шкідливих та небезпечних факторів 

виробничого середовища і трудового процесу на 

конкретних робочих місцях працівників відповідно до 

гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості 

та небезпечності факторів виробничого середовища, 

важкості і напруженості трудового процесу на 50 арк. в 1 

прим. 

 

Керівник підприємства                              Підпис                         

 
1
  Усі надані копії документів повинні бути завірені належним чином. 

2  
У разі наявності осіб віком до 21 року,  надається відповідна інформація  

 
Підготували: 

Подгорець В.В. завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників ,  0676544235 

Даниляк Р.П. юрисконсульт,  0676544238 


