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Про організацію проведення медичного 
огляду педагогічних працівників та 
обслуговуючого персоналу 
закладів освіти району

На виконання статті 21 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.05.2001 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», наказу МОЗ України № 280 від 23.07.2003 року із 
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 150 від 
21.02.2013 року «Щодо організації проведення обов’язкових медоглядів 
працівників працівниками окремих професій, виробництв і організацій, 
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до 
поширення інфекційних хвороб», наказу № 246 від 21.05.2007 року «Порядок 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», листа управління 
Держпродспоживслужби В Ізяславському районі від 21.06.2017 року №22/07.3- 
02/108, з метою забезпечення належної організації та своєчасного проходження 
медичних оглядів працівників

НАКАЗУЮ:
1. Головному спеціалісту відділу освіти Крюковій Л.В. забезпечити 

контроль за організацією проведення медичного огляду 
педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу закладів 
освіти району з 03 липня 2017 року по 31 липня 2017 року згідно 
графіку (додаток 1).

2. Керівникам загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів:
2.1. Забезпечити проходження медичного огляду працівниками.
2.2. Подати в управління Держпродспоживслужби в 

Ізяславському районі для погодження, до проходження 
медичних оглядів, списки працівників в трьох екземплярах



3.
всіх працівників закладів згідно наказу МОЗ України № 
280 від 23.07.2003 року (додаток 2).
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З наказом ознайомлені:
---------------__ Ю. Березний
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___ _________В. Кравчук
----------  Р. Шелепнюк
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_ Л. Карчевська 
_ Б. Колоднюк 

_  Р. Янкова 
М. Лисюк

_В. Миронов
_  С. Балабей 
_  Т. Кухар 

В. Хом’як 
_ Г. Кравець 
_ С. Дручик 
_ В. Яцков 
_ О. Лисюк 
_ Т. Ткачук 
_ Т. Вітрук 
_  Р. Демчук

1_ Л. Крюкова
_Л. Бізюк
_ І. Довгалюк
_Г. Ігнашина
_ Л. Богуцька 
_ М. Отачук 
_ Р. Шарко 
_ Н. Дарчик 
_ В. Філінюк 
_  Р. Новошицька 
_ Г. Сліворська 
Л. Шумовська 

_ С. Сидорчук.
_ М. Довгомуд 
_ Б. Годованюк 
Л. Поліщук 

_ Н. Колосінська 
_ Н. Васильчук 
_Л. Гримак.




