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З текстом можна ознайомитись тут:

      

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ЛИСТ від 05.09.2013 р. N 1/12-7216
        

Державній   службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

  
      

 

  
  
  
  Щодо обов'язкових медичних оглядів педагогічних
працівників
  

На ваш лист від 02.08.2013 N 6973/0/20-13, який надійшов з Генеральної прокуратури
України, щодо фінансування проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів
працівників загальноосвітніх навчальних закладів в межах компетенції повідомляємо
наступне.

  

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 організуються 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.

  

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 року N 559
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"Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких
підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих
оглядів та видачі особистих медичних карток" (із змінами, внесеними згідно із
постановами Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року N 170, від 02.06.2004 року N
720) керівники та їх заступники, педагогічні працівники, медичний персонал, працівники
харчоблоків, спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі, технічний
персонал навчальних закладів України, крім вищих навчальних закладів III - IV рівнів
акредитації, учні та студенти перед проходженням виробничої практики на об'єктах,
працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду,
проходять обов'язковий профілактичний медичний огляд (далі - Постанова N 559).

  

Зазначеною постановою затверджено також Порядок проведення обов'язкових
профілактичних медичних оглядів.

  

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.

  

Згідно з пунктами 3 та 4 зазначеного Порядку терміни проведення обов'язкових
медичних оглядів та перелік необхідних обстежень, лікарів-спеціалістів, видів клінічних,
лабораторних та інших досліджень встановлюються і затверджуються Міністерством
охорони здоров'я України.

  

Так, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 року N 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", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 8 серпня 2002 р. за N 639/6927, визначено Перелік
необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших
досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, періодичність
їх проведення, а також Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними
у Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають
обов'язковим профілактичним медичним оглядам (далі - Наказ N 280).

  

Для проведення обов'язкового періодичного медичного огляду працівників навчальних
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закладів складається за погодженням з відповідним головним державним санітарним
лікарем список працівників, які повинні пройти цей огляд. Копія списку передається до
закладу або установи охорони здоров'я, де проводитиметься цей огляд.

  

Враховуючи вищезазначене, проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів
(у тому числі і лабораторних досліджень згідно з Наказом N 280) працівників
загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів, передбачених
кошторисом на утримання закладу або установи охорони здоров'я, які визначені для
проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів таких категорій громадян.

        

Заступник   Міністра - керівник апарату

  

О. С.   Дніпров
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