
 

ПРОФСПІЛКА  ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

МІСЬКА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРАЦІВНИКІВ  

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький,  вул. Гоголя, будинок 125 

Тел. 27-24-38, 050-341-00-96 

e-mail: mopon-kirovograd@ukr.net 

Розрахунковий рахунок № UA873234750000026001300708839 в КФ АТ 

«Ощадбанк» код ЄДРПУ 24149801 

29.01.2021 

№19 

                                                                                Головам первинних                  

профспілкових організацій 

            Міська організація профспілки працівників освіти і науки України 

міста Кропивницького надає інформацію щодо відтермінування проходження 

періодичних медоглядів. 

На запити з місць щодо проходження періодичних медичних оглядів 

працівниками закладів освіти Управління соціально-економічного захисту 

ЦК Профспілки інформує, що підпунктом 4 пункту 24 постанови Кабінету 

Міністрів України від 9.12. 2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», передбачено, що на 

період дії карантину тимчасово дозволяється залучення до роботи без 

проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних 

(протягом трудової діяльності) медичних оглядів. Це стосується, зокрема 

працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких 

пов’язана з обслуговуванням населення, визначених у переліку професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.05.2001 № 559. 
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До введення в дію постанови № 1236 дозвіл на роботу без проходження 

періодичних медичних оглядів працівників окремих професій, 

виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням 

населення, зокрема закладів освіти, передбачався підпунктом 3 пункту 37 

постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а також підпунктом 3 

пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та постановою Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 291 «Про внесення 

змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» доповнено постанову № 

211 пунктом 3-1, згідно з яким на період встановлення карантину та 

протягом 30 днів після закінчення такого періоду дозволялося залучення 

працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність 

яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком 

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559, строк 

періодичного профілактичного медичного огляду яких припав на період 

карантину, без проходження відповідного профілактичного медичного 

огляду. 

 

Голова МК профспілки                                                            О. Дзюба 
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