
 
                                 

 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВРАДИ 

                             (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

                                        Н А К А З 
                          

Від  “13” _серпня_ 2009р.                  м. Київ                                  №376-к                       

 

 

Про проходження медичних  

профілактичних оглядів учнями 

загальноосвітніх навчальних  

закладів та працівниками 

навчальних закладів м. Києва 

 

 

На виконання ст. 24 Закону України «Про освіту», ст. 22 «Закону 

України «Про загальну середню освіту», ст. 21 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 29.11.2002 № 434 «Про удосконалення амбулаторно-

поліклінічної допомоги дітям України», 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», з метою своєчасного виявлення, запобігання захворювань та 

порушень у фізичному розвитку дітей, впорядкування обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів працівників навчальних закладів міста, 

 

                                                   наказую: 

 

1. Начальникам управлінь освіти виконавчих органів районних у м. Києві рад 

(районних у м. Києві державних адміністрацій), директорам навчальних 

закладів: 

1.1. Щорічно до 1 жовтня спільно з органами охорони здоров’я  забезпечити 

обов’язкове проходження медичних профілактичних оглядів учнями 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. 

1.2. Результати медичних профілактичних оглядів учнів розглядати на 

засіданнях педагогічних рад. 

 



1.3. Інформувати батьків про терміни та результати проходження медичних 

профілактичних оглядів дітей у порядку, визначеному Міністерством 

охорони здоров’я України. 

 

2. Покласти персональну відповідальність на директорів навчальних закладів 

за порушення ст. 169 КЗпП України (обов’язкові медичні огляди), ст. 46 

КЗпП України (відсторонення від роботи) та п.п. 18, 19 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». 

 

3. Начальникам управлінь освіти виконавчих органів районних у м. Києві рад 

(районних у м. Києві державних адміністрацій) щорічно до 1 грудня надавати 

Головному управлінню освіти і науки інформацію про стан проходження 

медичних профілактичних оглядів учнями загальноосвітніх навчальних 

закладів та працівниками закладів освіти міста Києва. 

 

4. Відділу інформаційного забезпечення та міжнародного співробітництва 

(Баглай Ю.Г.) з метою інформування громадськості розмістити цей наказ на 

сайті Головного управління освіти і науки. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника 

Головного управління освіти і науки відповідно до розподілу обов’язків та 

начальників управлінь освіти виконавчих органів районних у м. Києві рад 

(районних у м. Києві державних адміністрацій). 

 

 

 

 

 

Заступник голови  Київської міської 

державної адміністрації - 

начальник Головного управління  

освіти і науки                                                                                 В.Журавський 

 

 

 

 
 


