
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 13 травня  2019 р.                   м. Бережани                                       № 59-р 
 

Про  проведення  періодичних  профілактичних  

медичних оглядів працівників загальноосвітніх,  

позашкільних навчальних закладів та навчальних 

закладів культури  Бережанської міської ради  

 

На виконання ст. 31 Закону України від 19.11.1992  року № 2801-ХІІ 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  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» (із змінами), наказу Міністерства охорони 

здоров’я від 23.07.2002 року № 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», керуючись ст. 12,  ст.42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування»,  та з метою забезпечення своєчасного 

та якісного проведення медоглядів працівників комунальних дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів,  та навчальних  закладів 

культури Бережанської міської ради (далі – навчальні заклади), виявлення 

хворих та їх оздоровлення до початку навчального процесу: 

 

1. Комунальному некомерційному підприємству «Бережанська центральна 

районна лікарня» Бережанської районної ради  протягом червня – серпня  2019 

року провести періодичний профілактичний медичний огляд працівників  

навчальних закладів в поліклінічному відділі КНП «Бережанська центральна 

районна лікарня» згідно графіку, що  додається. 

2. Для проведення медичних оглядів працівників навчальних закладів       

створити комісію в складі:   

Голова комісії:  Піцань Г.П. – завідувач поліклінічним відділом          

                                           КНП «Бережанська центральна районна лікарня»;    

Члени комісії: 

Липний М.П. – терапевт; 

Колодницький В.Б. – лікар ФГ кабінету; 



Волошин О.Р. – психіатр; 

Гавран С.М., Папуга О.Я. –  офтальмологи; 

Трішкіна І.В., Довгий В.В. – дерматовенерологи; 

Лазурко К.М., Шпак Н.В. – акушер – гінекологи; 

Павлюк Ю.А., Дяк М.З. – хірурги; 

Янюк В.І., Янюк А.В. – отоларингологи; 

Стець С.М., Гриньків А.О. – невропатологи. 

сімейні лікарі (згідно розподілу дільниць). 

3.  Відділу освіти, молоді і спорту  Бережанської  міської ради    

(Михальчук Г.В.)  та  відділу культури, туризму та релігій Бережанської  

міської ради (Мельничук О.В.): 

-  зобов’язати  керівників навчальних закладів освіти та культури               

Бережанської міської ради до 01.06.2019 року  надати в кабінет № 106 

поліклінічного відділу КНП «Бережанська центральна районна лікарня»  

списки працівників закладів; 

- забезпечити своєчасну та організовану явку працівників на медичні 

огляди та обстеження; 

- призначити  відповідальних  осіб за організацію та проведення медичного 

огляду працівників навчальних закладів та закладів культури  відповідно до 

затвердженого плану-графіку. 

4. За результатами проведеного медичного огляду працівників навчальних 

закладів   виявлених хворих взяти на «Д» облік спостереження, оздоровити їх у 

закладах охорони здоров’я м. Бережани, а при потребі - в обласних закладах 

охорони здоров’я. 

5. Директору КНП «Бережанська центральна районна лікарня» щомісячно 

інформувати про хід виконання даного розпорядження міського голову, відділ 

освіти, молоді і спорту  Бережанської  міської ради  та  відділу культури, 

туризму та релігій Бережанської  міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Захарківа О.М.   

 

 

 

В.о. міського голови                                                             Петро АДАМОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             «Затверджено» 

                                                                                  Розпорядження міського голови 

                                                                                  від  13.05.2019 року   №  59-р 

 

 

Г Р А Ф І К 

проведення періодичних профілактичних медичних оглядів працівників  

навчальних закладів Бережанської міської ради 

 

№ 

з/п 

Назва  установи Дата проведення 

медичного огляду 

1 Бережанська ЗОШ  І-ІІІ ст. № 1 03 - 07.06.2019 

2 Бережанська ЗОШ  І-ІІІ ст. № 2 17 - 18.06.2019 

3 Бережанська ЗОШ  І-ІІІ ст. № 3 10 - 14.06.2019 

4 Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого 19 - 20.06.2019 

5 Бережанська державна школа мистецтв, 

Бережанська державна художня школа  

21, 24-25.06.2019 

6 Бережанська ДЮСШ 26.06.2019 

7 Позашкільний комунальний навчальний 

заклад «Центр дитячої та юнацької творчості 

27.06., 02.07.2019, 

8 Бережанський міжшкільний навчально -

виробничий комбінат 

01.07.2019 

9 Посухівський НВК «ЗНЗ І ст. –ДНЗ» 02.07.2019  

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


