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ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ РОБОТИ ЗА ПРОФЕСІЯМИ

Список протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку 
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 
медичним оглядам (далі — Перелік), затверджено наказом Міністерства охо-
рони здоров’я України від 23 липня 2002 р. № 280 (далі — Наказ №280).

САНЕПІДРЕЖИМ

У закладах охорони здоров’я здійснюється комплекс 
профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню внутрішньолікарняних інфекцій.  
У структурі цих заходів важливу роль відіграє здійснення 
обов’язкових профілактичних медичних оглядів 
працівників закладу, діяльність яких пов’язана 
 з обслуговуванням пацієнтів і може призвести до 
поширення інфекційних хвороб. У статті наведено 
рекомендації щодо організації проведення медичних 
оглядів працівників медичних установ та закладів  
з урахуванням змін до відповідного Порядку, внесеними 
згідно з наказами МОЗ України у рамках реформи 
системи охорони здоров’я
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Протипоказаннями для роботи за професіями, визначеними у зазначеному 
Переліку, є наявність таких захворювань та/або бактеріоносійства:

• черевного тифу;
• паратифів;
• сальмонельозу;
• дизентерії;
• гемінолепідозу;
• ентеробіозу;
• сифілісу в заразному періоді;
• прокази;
• заразних шкірних захворювань (короста, трихофітія, мікроспорія, парша, 

актиномікоз з виразками або свищами на відкритих ділянках тіла);
• заразних і деструктивних форм туберкульозу легенів;
• позалегеневого туберкульозу з наявністю нориць;
• бактеріоурії;
• туберкульозного вовчаку обличчя та рук;
• гонореї всіх форм (тільки для працівників медичних, оздоровчих закладів, 

дошкільних навчальних, загальноосвітніх навчальних закладів, які безпосе-
редньо пов’язані з обслуговуванням дітей, на час проведення лікування ан-
тибіотиками і отримання негативних результатів першого контролю);

• гнійничкових захворювань (для працівників акушерських та хірургічних ста-
ціонарів, відділень патології новонароджених, недоношених; працівників, які 
виготовляють та реалізують харчові продукти; працівників дошкільних на-
вчальних закладів, які безпосередньо пов’язані з обслуговуванням дітей, ма-
сажних та косметичних кабінетів, кабінетів фізіотерапії, дитячих молочних 
кухонь, на підприємствах з виробництва кондитерських виробів та морозива, 
молочних продуктів, у перукарнях та інших підприємствах, де є загроза пере-
дачі захворювання чи забруднення продукції патогенним стафілококом).

ОСОБИСТА МЕДИЧНА КНИЖКА ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАПОВНЕННЯ

Документом, що засвідчує стан здоров’я працівників, професійна чи інша ді-
яльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поши-
рення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, є особиста ме-
дична книжка. До неї обов’язково заносять результати усіх обстежень, здійснених 
лікарями-спеціалістами (у тому числі результати лабораторних, клінічних та інших 
досліджень).

Особиста медична книжка видається особам, що працюють на підприємствах 
харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних спо-
рудах, у лікувально-профілактичних, дошкільних та навчально-виховних закла-
дах, об’єктах комунально-побутового обслуговування, інших підприємствах, 
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установах, організаціях, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуго-
вуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, 
виникнення харчових отруєнь.

Форму первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книж-
ка» та Інструкцію щодо її заповнення затверджено Наказом № 280. Цим же На-
казом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я 
України «Про затвердження форми первинного обліку № 1-ОМК та Інструкції що-
до порядку її ведення» від 11 березня 1998 р. № 66.

Виконання згаданої вище Інструкції щодо заповнення особистої медичної 
книжки (далі — Інструкція) є обов’язковим для підприємств незалежно від відо-
мчого підпорядкування та форм власності, а також для фізичних осіб — суб’єктів 
підприємництва, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуван-
ням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виник-
нення харчових отруєнь.

Особиста медична книжка має бути оформлена в порядку, встановленому 
Інструкцією, з обов’язковим записом результатів і висновків попереднього чи чер-
гового медичного обстеження, здійсненого в необхідні терміни. Її пред’являють 
для контролю на вимогу представників державної санітарно-епідеміологічної служ-
би. У разі втрати особистої медичної книжки працівники проходять медичні об-
стеження на загальних підставах.

Для працівників, які працюють за професіями, зазначеними у Переліку кате-
горій населення, які повинні проходити обов’язкові медичні огляди, затверджено-
му постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (далі — 
Постанова № 559), результати медичних обстежень, оформлені на інших блан-
ках, вважаються недійсними.

Особиста медична книжка видається особі у разі відсутності протипоказань 
для заняття відповідним видом діяльності. Вона заповнюється посадовою особою 
медичної комісії закладу охорони здоров’я.

Особисту медичну книжку заповнюють відповідно до визначених граф та роз-

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Документом, що засвідчує стан здоров’я працівників, професійна чи інша 
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричи-
нити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, 
є особиста медична книжка. До неї обов’язково заносять результати усіх 
обстежень, здійснених лікарями-спеціалістами (у тому числі результати 
лабораторних, клінічних та інших досліджень)
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ділів. На титульній сторінці цього документа зазначають прізвище, ім’я, по бать-
кові оглянутої особи. На цій же сторінці розміщують фотографію працівника (роз-
міром 3 × 4 см).

На сторінці 2 у пункті 1 особистої медичної книжки зазначається повна назва 
суб’єкта господарювання (організація, заклад, установа тощо), де працює огля-
нута особа. Якщо працівник до вступу на дану роботу мав особисту медичну 
книжку, то до попередніх записів на сторінці 2 здійснюється вносять відповідні 
зміні.

У пункті 2 вписують назву професії та характер виконуваних робіт відповідно 
до Переліку категорій населення, які повинні проходити обов’язкові медичні огля-
ди, затвердженому Постановою № 559.

У пункті 3 проставляють число, місяць, рік наступного медичного огляду, а 
пункті 4 зазначають повне найменування закладу охорони здоров’я, де прово-
дився медичний огляд.

У пункті 5 проставляють число, місяць, рік проведення медичного огляду.
Форма № 1-ОМК «Особиста медична книжка» підписується керівником та 

засвідчується печаткою закладу охорони здоров’я.
Відомості про власника особистої медичної книжки заносять на сторінку 2 

цього документа. Прізвище, ім’я, по батькові вносять на підставі даних паспорту 
або свідоцтва про народження; відомості про професію, посаду і місця роботи — 
на підставі даних трудової книжки, довідки або направлення з місця роботи. За-
писи ведуться українською мовою.

У разі неправильного первинного заповнення особистої медичної книжки, а 
також псування бланків унаслідок недбалого зберігання вартість зіпсованих блан-
ків не відшкодовується.

Зміна записів в Особистій медичній книжці щодо прізвища, імені, по батько-
ві та дати народження здійснюється на підставі документів (паспорта, свідоцтва 
про зміну прізвища, імені та батькові тощо) з посиланням на номер і дату цих до-
кументів. Зазначені зміни вносяться на титульну сторінку особистої медичної 
книжки.

Відомості про зміну місця роботи вносять на сторінку 2. Запис завіряється 
підписом керівника підприємства. Якщо в особистій медичній книжці помилково 
внесені будь-які дані, наприклад неправильна назва підприємства, де раніше пра-
цював власник документа, то відповідні зміни може внести лише відповідальна 
особа з підписом та печаткою зазначеного підприємства.

На сторінках особистої медичної книжки наводять дані про допуск до роботи 
за висновками медичних обстежень, які вносить лікар закладу охорони здоров’я, 
де проведено медичне обстеження.

Висновок має бути однозначним: «допускається» або «не допускається». По-
ряд з підписом у дужках чітко пишуть прізвище лікаря. Підпис завіряють печат-
кою закладу охорони здоров’я, де проведено медичне обстеження.
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На сторінках особистої медичної книжки зазначають результати лаборатор-
них досліджень і обстежень, які завіряють підписом лікаря-спеціаліста та печат-
кою закладу охорони здоров’я, де вони здійснювалися. Поряд з підписом у дуж-
ках чітко пишуть прізвище лікаря.

Відмітки про перенесені інфекційні захворювання робить на відповідній сто-
рінці лікар-інфекціоніст закладу охорони здоров’я за місцем проживання праців-
ника. На цій сторінці вказують остаточний діагноз та період хвороби, дату вне-
сення запису, поряд із підписом у дужках чітко пишуть прізвище лікаря.

Відомості про заліки із санітарного мінімуму вносить лікар територіальної са-
нітарно-епідеміологічної станції, який приймав залік. Відмітку про залік завіряють 
підписом лікаря, поряд у дужках чітко пишуть його прізвище. Підпис завіряють 
печаткою зазначеної санітарно-епідеміологічної станції.

ПОРЯДОК ВИДАЧІ, ОБЛІКУ
ТА ЗБЕРІГАННЯ ОСОБИСТОЇ МЕДИЧНОЇ КНИЖКИ

Роботодавець забезпечує ведення журналу реєстрації особистих медичних 
книжок, де зазначаються номер, серія, дата видачі книжки, прізвище, ім’я та по 
батькові її власника.

Згідно з Порядком проведення обов’язкових профілактичних медичних огля-
дів та видачі особистих медичних книжок, затвердженим Постановою № 559, ви-
дачу особистих медичних книжок можуть здійснювати заклади та установи охо-
рони здоров’я, які проводитимуть обов’язкові медичні огляди.

Особиста медична книжка видається працівникові тільки для проходження 
медичного огляду, після чого вона підлягає поверненню роботодавцеві, який за-
безпечує зберігання цієї книжки. В окремих випадках, коли зберігання особистої 
медичної книжки у роботодавця є недоцільним або неможливим, допускається її 
зберігання у працівника.

У разі звільнення працівника особиста медична книжка видається йому під 
розписку разом з трудовою книжкою.

Для проведення обов’язкового періодичного медичного огляду роботодавець 
складає за погодженням з відповідним головним державним санітарним лікарем 
список працівників, які повинні пройти цей огляд. Копія списку передається до за-
кладу або установи охорони здоров’я, де проводитиметься цей огляд. У разі про-
ведення попереднього (до прийняття на роботу) обов’язкового медичного огляду 
роботодавець направляє закладу чи установі охорони здоров’я відповідного листа.

Роботодавець здійснює контроль за проходженням працівниками у встанов-
лені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.

Усі результати обстежень, що проводяться лікарями-спеціалістами (у тому 
числі лабораторних, клінічних та інших досліджень), обов’язково заносяться до 
особистої медичної книжки.
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На підставі результатів обстеження кожен лікар-спеціаліст робить висновок 
щодо можливості допущення працівника до роботи.

Дані про результати обов’язкових медичних оглядів працівників підлягають 
обліку у відповідних установах Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Установи Державної санітарно-епідеміологічної служби під час здійснення 
державного санітарно-епідеміологічного нагляду перевіряють своєчасність про-
ходження обов’язкового медичного огляду та наявність особистих медичних кни-
жок у працівників, які підлягають обов’язковим профілактичним медичним огля-
дам.

Контроль реєстрації, обліку, руху бланків особистих медичних книжок та їх 
видачі здійснює Державне управління справами разом з МВС відповідно до ін-
струкції з обліку бланків.

Під час проходження попереднього профілактичного медичного огляду до 
прийняття на роботу та у разі необхідності отримання нового бланка особистої 
медичної знижки у зв’язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подаль-
шого використання працівники підприємств, установ, організацій незалежно від 
форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки за-
кладам та установам охорони здоров’я, які проводять обов’язкові медичні огляди, 
чи придбавають його за власні кошти в організаціях, уповноважених реалізувати 
ці бланки.

ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ,
ЯКІ НЕ ПРОЙШЛИ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін 
обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відстороняються і мо-
жуть бути притягнути до дисциплінарної відповідальності (ст. 26 Закону України 
«Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення» від 
24 липня 1994 р. № 4004-ХІІ, ст. 21 Закону України «Про захист населення від ін-
фекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-ІІІ (далі — Закон «Про захист 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Особиста медична книжка видається працівникові тільки для прохо-
дження медичного огляду, після чого вона підлягає поверненню робо-
тодавцеві, який забезпечує зберігання цієї книжки. В окремих випад-
ках, коли зберігання особистої медичної книжки у роботодавця є не-
доцільним або неможливим, допускається її зберігання у працівника
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населення від інфекційних хвороб»), п. 19 Правил проведення обов’язкових про-
філактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та ор-
ганізацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвес-
ти до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом МОЗ України від 
23 липня 2002 р. № 280).

Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для 
населення, відстороняються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти по-
ширенню інфекційних хвороб. За їхньою згодою вони можуть бути тимчасово 
переведені на роботу, не пов’язану з ризиком поширення інфекційних хвороб. 
Якщо зазначених осіб перевести на іншу роботу неможливо, вони відстороняють-
ся від роботи в порядку, встановленому законодавством.

У поданні про відсторонення працівника від роботи серед іншого має бути 
вказано: нормативний акт, який передбачає правочинність внесення подання; яку 
конкретну дію повинен здійснити роботодавець; термін, на який відсторонюється 
працівник, або умови, до виконання яких допуск працівника до роботи забороне-
но; порядок оскарження подання.

Оскарження подання посадовими особами державної санітарно-епідеміоло-
гічної служби не припиняє його дії.

На період відсторонення від роботи працівникові виплачується допомога у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 23 Закону «Про захист насе-
лення від інфекційних хвороб», ст. 30 Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. №2801-ХІІ).

У разі виявлення інфекційних захворювань та/або бактеріоносійства виявле-
ний хворий (бактеріоносій) направляється на лікування до лікувально-профілак-
тичного закладу за місцем проживання. Після проведеного лікування (повного 
одужання) та закінчення медичного огляду (якщо його було перервано у зв’язку 
з хворобою) працівник може бути допущений до роботи з письмового дозволу 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Під час проходження попереднього профілактичного медичного огляду 
до прийняття на роботу та у разі необхідності отримання нового бланка 
особистої медичної знижки у зв’язку з його втратою, зіпсуттям або не-
можливістю подальшого використання працівники підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість блан-
ка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров’я, 
які проводять обов’язкові медичні огляди, чи придбавають його за влас-
ні кошти в організаціях, уповноважених реалізувати ці бланки
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особи, яка внесла подання про відсторонення, головного державного санітарно-
го лікаря та ін.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ 
ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Обов’язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприєм-
ства, установи, організації або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяль-
ності, що використовує працю найманих працівників).

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 (п. 2 Порядку проведення 
обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних 
книжок, затвердженого Постановою № 559).

Роботодавець зобов’язаний своїм коштом забезпечити фінансування та ор-
ганізувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і 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, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб 
віком до 21 року (ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня1992 р. 
№ 2694-ХІІ, далі — Закон «Про охорону праці»).

Медичні огляди проводять відповідні заклади охорони здоров’я, працівники 
яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медично-
го висновку фактичному стану здоров’я працівника.

Відповідно до підпункту 197.1.5 Податкового кодексу України звільняються 
від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг з охорони здоров’я закла-
дами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також 
постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, 
що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, крім 
таких послуг:

• проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою висновку про 
стан здоров’я на прохання громадян;

• проведення медичного огляду осіб для видачі:
1) дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовос-

лужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством;
2) відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, 

що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних 
або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження 
(крім державних службовців, робота яких пов’язана з такими виїздами і які ма-
ють відповідні медичні документи);
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3) посвідчення водія транспортного засобу.
Отже, оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою під-

лягають послуги з проведення профілактичних медичних оглядів із підготовкою 
висновку про стан здоров’я на прохання громадян та послуги з проведення ме-
дичного огляду осіб (крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї 
якими передбачено законодавством) для видачі дозвільних документів, визначе-
них Податковим кодексом України.

Якщо організація проведення та фінансування медичних оглядів працівників 
для роботодавця є обов’язком згідно із законодавством, а медичні огляди прово-
дяться закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на постачання послуг з 
охорони здоров’я, то операції з їх проведення звільняються від оподаткування ПДВ.

Часто виникає питання, чи є правомірним вимагання лабораторіями держав-
ної санітарно-епідеміологічної служби плати за проведення ними бактеріологіч-
ного обстеження працівників під час медичного огляду.

Постановою № 559 затверджено перелік професій працівників різних галу-
зей, які зобов’язані проходити попередній та періодичні медичні огляди, а також 
порядок їх проведення.

Як зазначалося вище, витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані 
із проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ 
та організацій, мають покриватися за рахунок коштів, передбачених кошторисом 
на утримання відповідного закладу охорони здоров’я.

Отже, обов’язкові медичні огляди працівників бюджетних установ та органі-
зацій здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, виділених на утримання 
закладів охорони здоров’я, що здійснюють ці огляди.

Крім того, обов’язкові медичні огляди проводяться закладами охорони здоров’я 
(п. 5 Правил проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів праців-
ників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з об-
слуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, за-
тверджених Наказом № 280), а не закладами санітарно-епідеміологічної служби.

Тож якщо заклад охорони здоров’я не має можливості провести необхідні ла-
бораторні дослідження, питання щодо організації таких досліджень в інших за-
кладах (у тому числі в закладах санітарно-епідеміологічної служби) має бути уре-
гульоване між обома закладами на договірній основі. Залучення коштів праців-
ників, які підлягають обов’язковим медичним оглядам, на цю мету не передбачене 
(лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприєм-
ництва від 29 липня 2004 р. № 5163). Таким чином, вартість лабораторних дослі-
джень працівники бюджетних установ оплачувати не повинні.

Отже, витрати, пов’язані із проведенням необхідних лабораторних досліджень 
під час обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ, установи 
охорони здоров’я повинні включати до складу кошторисів витрат, а в разі здій-
снення бактеріологічного обстеження не закладом охорони здоров’я, а лабора-
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торним центром територіальних підрозділів Національного Центру України гро-
мадського здоров’я — проводити розрахунки із цією установою на договірних 
засадах, якщо інше не передбачено законодавством України.

Відбір матеріалу та його доставка до лабораторій, що будуть проводити до-
слідження, здійснюється закладами охорони здоров’я. Установа, що проводила 
дослідження, направляє їх результати до закладу охорони здоров’я, який прово-
дить обов’язковий медичний огляд.

У статті 19 Закону України «Про охорону праці» та статті 169 Кодексу законів 
про працю визначено, що працівники при прийнятті на роботу та протягом тру-
дової діяльності на важких роботах, на роботах зі шкідливими та небезпечними 
умовами праці чи таких, де є потреба в професійному відборі, повинні проходити 
попередні та періодичні медичні огляди.

Відповідно до пункту 2.1 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про 
затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних катего-
рій» від 21 травня 2007 р. № 246 попередній (періодичні) медичний огляд праців-
ників проводиться лікувально-профілактичними закладами, що визначаються 
відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки 
Крим, головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади (Міністерства оборони України, Міністер-
ства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних си-
туацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 
Міністерства транспорту та зв’язку України, Адміністрації Державної прикордон-
ної служби України, Служби безпеки України, Державного департаменту з питань 
виконання покарань, Державного комітету ядерного регулювання України тощо) 
за погодженням з МОЗ України, а також спеціалізованими ЛПЗ, що мають право 
встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких затвердже-
ний наказом МОЗ України від 25 березня 2003 р. № 33, вищими медичними на-
вчальними закладами III–IV рівнів акредитації, які мають кафедри та курси про-
фесійних захворювань.

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівни-
ків роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з лікувально-

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Медичні огляди проводять відповідні заклади охорони здоров’я, пра-
цівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за від-
повідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника
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профілактичним закладом та надати йому список працівників, які підлягають 
попередньому (періодичним) медичному огляду.

Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення 
медичних оглядів, бере на себе витрати на поглиблене медичне обстеження пра-
цівника з підозрою на професійні та зумовлені виробничими факторами захво-
рювання і медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику роз-
витку професійних захворювань (пп. 2.4, 2.5 Наказу МОЗ України від 21 травня 
2007 р № 246).

Останнім часом фінансові ревізори тлумачать другий абзац пункту 2 Поряд-
ку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів, затверджених 
Постановою № 559, таким чином: «Витрати закладів та установ охорони здоров’я, 
пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів… покриваються за ра-
хунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу (ма-
ється на увазі бюджетний заклад, працівники якого проходять медичний огляд) 
та установи охорони здоров’я (тільки для працівників установи охорони здоров’я)». 
Тобто, витрати, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів праців-
ників бюджетних установ та організацій передбачаються кошторисом на утри-
мання відповідних закладів.

Мотивують це тим, що згідно з п. 1 постанови Кабінету Міністрів від 05 серп-
ня 1994 р. № 532 «Про обов’язкові медичні огляди деяких категорій населення» 
медичні огляди за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання лі-
карні здійснюються згідно з переліком категорій населення, визначеним вище-
зазначеною постановою (діти віком до 1 року, діти віком від 2 до 14 років, підліт-
ки віком 15-17 років, учні системи професійної технічної освіти, студенти вищих 
навчальних закладів, ветерани війни, ветерани праці, особи, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи).

Проходження медоглядів іншими категоріями населення здійснюється згідно 
з Порядом проведення обов’язкових профілактичних медичних, затвердженим 
Постановою № 559, а саме за рахунок роботодавців (підприємство, установа, 
організація або фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, що викорис-
товує працю найманих працівників).

Для працівників бюджетних установ та закладів проходження обов’язкових 
медичних оглядів є безкоштовним. Витрати на проведення таких оглядів перед-
бачаються у кошторисах лікувально-профілактичних закладів, які фактично про-
водять медичні огляди.

Працівник у такому випадку має сплатити лише вартість бланку особистої 
медичної книжки. Це обумовлено п. 2 Порядку проведення обов’язкових профі-
лактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердже-
ного постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559. 


	n6
	n8
	n9
	n10
	n11
	n12
	n13
	n14
	n15
	n16
	n17
	n18
	n19
	n20
	n234
	n235
	n237
	n238
	n239
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

