
ЛИМАНСЬКА

________________                                                                 

 

Про попередній розгляд проєкту

міської ради «Про 

Програми «Проведення

медичних оглядів працівників

та установ управління освіти

спорту Лиманської міської

 

 

Попередньо розглянув

Програми «Проведення обов

установ управління освіти

статтею 52 Закону України

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Схвалити проєкт рішення

«Проведення обов'язкових

управління освіти, молоді

2. Управлінню освіти молоді

на розгляд та затвердження

Програми «Проведення обов

установ управління освіти

3. Контроль за виконанням

Афоніна Ю.А. 

 

 

Міський голова                                                               

 

 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

________________                                                                 №____________   

м. Лиман 

 

попередній розгляд проєкту рішення 

Про затвердження 

Проведення обов'язкових 

оглядів працівників закладів 

управління освіти, молоді та 

Лиманської міської ради»  

Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради

Проведення обов'язкових медичних оглядів працівників

управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

кт рішення міської ради «Про затвердження

обов язкових медичних оглядів працівників закладів

освіти молоді та спорту Лиманської міської ради»

освіти молоді та спорту Лиманської міської ради

затвердження сесії міської ради проєкт рішення

Проведення обов'язкових медичних оглядів працівників

управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської

виконанням даного рішення покласти на заступника

голова                                                                О.В Журавльо

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

№____________    

міської ради «Про затвердження 

оглядів працівників закладів та 

Лиманської міської ради», керуючись 

самоврядування в Україні», виконавчий 

Про затвердження Програми 

працівників закладів та установ 

» (додається). 

міської ради (Діденко) подати 

проєкт рішення«Про затвердження 

оглядів працівників закладів та 

Лиманської міської ради». 

на заступника міського голови 

О В Журавльов 



 

ЛИМАНСЬКА

 

______________  

Про попередній розгляд проєкту

міської ради «Про 

Програми «Проведення

медичних оглядів працівників

та установ управління освіти

спорту Лиманської міської

 

Заступник міського голови

 

 

Начальник управління освіти

молоді та спорту  

 

Юридичнийвідділ 

 

Відділ організаційної роботи

внутрішньої політики                                                                  

 

Загальнийвідділ 

 

 

Керуючий справами 

 
 

 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 Р І Ш Е Н Н Я  

 

      

м. Лиман 

 

попередній розгляд проєкту рішення 

Про затвердження 

Проведення обов'язкових 

оглядів працівників закладів 

управління освіти, молоді та 

Лиманської міської ради»  

 

 

УЗГОДЖЕНО: 

міського голови       Ю.А Афонін

управління освіти,  

     Н.М. Діденко

І.О.Шуляченко

організаційної роботи та 

політики                                                                  

 

К.Б. Короткова

Л.О. Чумак

О.В. Погорелов

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

_____________  

Ю.А. Афонін 

Н М. Діденко 

І О.Шуляченко 

К.Б. Короткова 

Л.О. Чумак 

О.В. Погорелов 



ЛИМАНСЬКА

_____________  

Про затвердження

«Проведення обов'язкових

оглядів працівників закладів

управління освіти, молоді

Лиманської міської ради

 

З метою виконання

працівників, профілактики

інфекційних захворювань

оглядів працівників закладів

Лиманської міської ради

559 «Про затвердження переліку

яких підлягають обов язковим

проведення цих оглядів та

законів про працю України

Закону України «Про захист

України «Про освіту», статтею

статтею 26 Закону України

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму 

закладів та установ управління

на 2021 рік (додається).

2.Фінансовому управлінню

кошти на фінансування

медичних оглядів працівників

спорту Лиманської міської

3. Контроль за виконанням

планування, фінансів, бюджету

діяльності та регуляторної

здоров’я, культури, фізкультури

населення (Ребров) та заступника

 

 

Міський голова  

 

 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  
 

      

м. Лиман 

 

затвердження Програми 

обов язкових медичних 

працівників закладів та установ 

освіти молоді та спорту 

міської ради»  

виконання вимог законодавства щодо збереження

профілактики та забезпечення запобіганню можливого

захворювань, забезпечення проведення обов язкових

акладів та установ управління освіти

міської ради, на виконання постанови КМУ від 23 

затвердження переліку професій, виробництв та організацій

підлягають обов'язковим профілактичним медичним

цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

працю України, ст. 17 Закону України «Про охорону

України Про захист населення від інфекційних хвороб

Про освіту», статтею 91 Бюджетного кодексу України

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

Програму « Проведення обов`язкових медичних оглядів

управління освіти, молоді та спорту Лиманської

додається). 

Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко

фінансування Програми «Забезпечення проведення

оглядів працівників закладів та установ управління

міської ради» на 2021 рік. 

за виконанням даного рішення покласти на постійну

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку

регуляторної політики (Вінничук), комісію з питань

культури фізкультури та спорту, справах молоді та соціального

Ребров та заступника міського голови Афоніна Ю.А

      

 

ПРОЄКТ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 №_________ 

щодо збереження здоров’я 

можливого поширення 

проведення обов`язкових медичних 

управління освіти, молоді та спорту 

КМУ від 23 травня 2001 р. № 

виробництв та організацій, працівники 

медичним оглядам, порядку 

жок»,ст. 169 Кодексу 

Про охорону праці», ст. 21 

інфекційних хвороб», ст. 57 Закону 

кодексу України, керуючись 

самоврядування в Україні», міська рада 

медичних оглядів працівників 

спорту Лиманської міської ради » 

ради Пилипенко) передбачити 

Забезпечення проведення обов`язкових 

управління освіти, молоді та 

покласти на постійну комісію з питань 

економічного розвитку, інвестиційної 

комісію з питань освіти, охорони 

молоді та соціального захисту 

Афоніна Ю.А. 

О.В.Журавльов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Лиманської 

міської ради 

_____________ № _________ 

 

 

Програма 

« Проведення обов`язкових медичних оглядів працівників закладів та 

установ управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради на 

2021 рік 

 

 

Мета Програми 

 

Метою Програми є: 

виконання вимог законодавства щодо збереження здоров’я працівників, здійснення 

компенсаційних витрат, профілактики та забезпечення запобіганню можливого 

поширення інфекційних захворювань, вчасного виявлення захворювань та 

динамічного спостереження за станом здоров'я працівників закладів та установ 

управління  освіти, молоді та спорту Лиманської  міської ради 

 

 

Завдання Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

- своєчасне здійснення необхідних організаційних заходів із підготовки та 

забезпечення процедури проходження працівниками обов`язкових медичних 

оглядів; 

- проведення платного обстеження лікарями-спеціалістами, лабораторне і 

функціональне обстеження згідно з Переліком необхідних обстежень, видів 

клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення 

обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280. 

 

 

Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть можливість:  

- своєчасного виявлення захворювань, уникнення поширення інфекційних хвороб в 

закладах та установах управління  освіти, молоді та спорту Лиманської міської 

ради; 

- створити на території Лиманської ОТГ належні умови для покращення стану 

здоров’я працюючих. 

 

 

 

 

 



Фінансування Програми 

 

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальний обсяг 

фінансування Програми складає на 2021 рік – 816 488 грн. Вартість проведення 

обов`язкових медичних оглядів працівників закладів та установ управління  освіти, 

молоді та спорту  Лиманської  міської ради» на 2021рік визначається  згідно 

прейскуранту цін які встановлюються комунальним некомерційним підприємством 

«Лиманська центральна районна лікарня».  

 

 

 

Розроблено  управліннямосвіти, молоді та спорту Лиманської міської ради 

 

 

 

Начальник управління освіти, молоді  

та спорту Лиманської міської ради     Н.М. Діденко 

 

 

Секретар міської ради       Н.В. Ляшко 

 

 

 

 
 

 


