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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

Н А К А З  

____________ Київ  №____ 

 

 

 

 

Про затвердження  Порядку 

проведення профілактичних медичних оглядів 

працівників ризиконебезпечних категорій в Україні 

 

На підставі Директиви Європейської Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 

1989 року та  відповідно  до статті 17 Закону України «Про охорону праці», 

статей 8, 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я України, 

пункту 8 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи 

управління охороною праці в Україні, затвердженого розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 989-р,  з метою 

удосконалення медичного забезпечення працюючого населення 

 

НАКАЗУЄМО: 

 

1. Затвердити: 

   

1) Порядок проведення профілактичних медичних оглядів працівників 

ризиконебезпечних категорій в Україні, (далі - Порядок ПМО) що додається; 

2) Перелік категорій працівників, які підлягають профілактичному 

медичному огляду, що додається;  

3) Список працівників, які підлягають проходженню періодичного  

медичного огляду, що додається; 

4) Направлення на попередній медичний огляд працівника, що 

додається; 

5) Перелік вимог до медичної комісії з проведення профілактичних 

медичних оглядів працівників ризоконебезпечних категорій, що додається; 

6) Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості  трудового процесу,  при роботі з 

якими обов'язковий профілактичний попередній (періодичний) медичний 

огляд працівників, що додається; 
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7) Перелік загальних медичних протипоказань до роботи в умовах дії 

шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості  трудового процесу, що додається; 

8) Картка працівника, що підлягає профілактичному медичному огляду, 

що додається; 

9) Форму облікової первинної документації №1МД «Медична довідка 

про проходження профілактичного медичного огляду працівника 

ризиконебезпечної категорії» та Інструкцію щодо її заповнення, що 

додається; 

10) Заключний Акт за результатами періодичного медичного огляду 

працівників (далі - Заключний Акт), що додається. 

11) Оперативну інформацію за результатами проведення 

профілактичних медичних оглядів працівників ризиконебезпечних категорій 

в Україні, що додається. 

 

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 21 травня 2007 року №246 «Про затвердження Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій». 

 

3.  Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, 

керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: 

1) узяти  до керівництва та виконання затверджений цим наказом 

Порядок; 

2) забезпечити  розробку  та впровадження автоматизованої системи 

обліку, обробки, збереження та аналізу інформації щодо результатів 

профілактичних медичних оглядів працівників ризиконебезпечних категорій 

в Україні,  що інтегрується в  електронній системі охорони здоров’я, для 

формування загальнонаціональної бази даних; 

3) на офіційних сайтах та ресурсах забезпечити наявність та оновлення 

інформації щодо переліку медичних комісій з проведення профілактичних 

медичних оглядів працівників ризоконебезпечних категорій. 

 

4.  Керівникам закладів вищої освіти, закладів післядипломної 

освіти, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров’я та  

організаторам (провайдерам) заходів з безперервного професійного розвитку: 

1) забезпечити організацію навчання лікарів, залучених до надання 

медичної допомоги та проведення профілактичних медичних оглядів, з 

питань професійної патології. 

5. Профільний підрозділ МОЗ  Генеральному директору 

Директорату громадського здоров’я (Скіпальському А.П.) забезпечити у 

встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до 

Міністерства юстиції України. 

 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
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7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міністр охорони здоров’я                                                         

 

                                  З. Скалецька 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ 

ПРАЦІВНИКІВ РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ КАТЕГОРІЙ В УКРАЇНІ 

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.  Профілактичний медичний огляд працівників проводиться з метою 

забезпечення систематичного динамічного  спостереження за станом 

здоров’я у  відповідності до  існуючих  небезпек і ризиків, на які працівники 

наражаються або можуть наражатися в процесі роботи, а також визначення  

придатності працівника до виконання своїх професійних обов’язків без 

погіршення стану здоров’я протягом всієї трудової  діяльності. 

Профілактичні медичні огляди працівників поділяються на: попередні, 

періодичні та позачергові.  

2.  Цей порядок встановлює вимоги щодо організації та проведення  

профілактичних медичних оглядів працівників ризиконебезпечних категорій. 

3. Вимоги цього Порядку поширюються на всіх юридичних і фізичних 

осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю та осіб, 

визначених у пункті 1  частини першої статті 35 Закону України “Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. 

4. У цьому порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

4.1.надавач послуг з проведення  профілактичних медичних оглядів (далі 

– надавач послуг з ПМО)  - заклад охорони здоров’я вторинного та/або 

третинного рівня надання спеціалізованої/високоспеціалізованої медичної 

допомоги будь-якої організаційно-правової форми власності та 

підпорядкування, які одержали ліцензію на провадження господарської 

діяльності з медичної практики, в тому числі за напрямком «професійна 

патологія»; 

4.2. попередній медичний огляд - це огляд, який проводиться під час 

прийняття на роботу з метою реєстрації та оцінки вхідних об'єктивних 

показників здоров'я, а також можливості виконання без погіршення стану 

здоров'я професійних обов'язків, в тому числі, в умовах дії конкретних 

шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості  трудового процесу; 

4.3. періодичний  медичний огляд - це огляд, який проводяться з метою 

своєчасного виявлення у працівників ранніх ознак виробничо обумовлених 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 наказ Міністерства охорони здоров'я 

України  

 від «__» _______ 2019 р. № _____ 

             Зареєстровано  

в Міністерстві юстиції України  

від «__» _______ 2019 р. № _____ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#n384
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та загальних захворювань, хронічних професійних захворювань; 

забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працюючих в 

умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і 

трудового процесу; вирішення питання щодо можливості працівника 

продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості  трудового 

процесу; 

4.4. позачерговий медичний огляд - це огляд, який проводиться за 

ініціативою працівника, роботодавця або лікаря первинної ланки медичної 

допомоги, з яким підписана Декларація (далі - лікаря ПМСД), у випадку 

виникнення підозри, що погіршення стану здоров’я пов’язане  з професійною 

діяльністю; 

 4.5. працівники ризиконебезпечних категорії  - це працівники,  

- що працюють в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості  трудового процесу (3 та 

4 клас за результатами атестації робочих місць); 

-  зайняті на роботах, де є потреба в професійному доборі; 

-  віком до 21 року; 

- що працюють у нічну зміну 

4.6. медична комісія з проведення профілактичних медичних оглядів 

працівників ризоконебезпечних категорій (далі –медична Комісія ПМО) – це 

комісія, що проводить профілактичні медичні огляди працівникам, які 

працюють в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості  трудового процесу та іншим 

категоріям працівників віднесеним до ризиконебезпечних.  

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі Про охорону 

праці, Основах законодавства України про охорону здоров’я та інших 

нормативно-правових актах у сфері охорони здоров’я. 

5. Проведення медичних оглядів  здійснюється на договірних засадах із 

надавачем послуг з ПМО, відповідно до статті 17 Закону України «Про 

охорону праці» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 

року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 

державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних 

навчальних закладах». 

6. Розрахунок єдиних тарифів на медичні послуги, що надаються за 

договорами про медичне обслуговування населення, здійснюється відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1075  «Про 

затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного 

обслуговування». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#n119
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-96-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-2017-%D0%BF


 6 

7. Надавач послуг з ПМО забезпечує  розробку  та впровадження 

автоматизованої системи обліку, обробки, збереження та аналізу інформації 

щодо результатів профілактичних медичних оглядів працівників, що 

інтегрується в електронній системі охорони здоров’я, для формування 

загальнонаціональної бази даних. 

8. Особисті відомості про стан здоров’я працівників повинні збиратись і 

зберігатись з дотриманням принципу конфіденційності та використовуватись 

з метою індивідуального та колективного захисту здоров’я працівників. 

9. Результати спостереження за станом здоров’я не можуть бути 

використані для дискримінації працівників.  

10. Дані медичних оглядів є основою для подальшого моніторингу стану 

здоров’я працівників. 

11. Контроль за роботодавцем щодо наявності профілактичних медичних 

оглядів, виконанням пропозицій заключних актів здійснюється 

уповноваженим органом у сфері  промислової безпеки, охорони та гігієни 

праці відповідно чинного законодавства.  

12. Контроль за якістю проведення профілактичних медичних оглядів  та 

повнотою охоплення категорій працівників, що підлягають профілактичним 

медичним оглядам здійснюється МОЗ України та керівниками структурних 

підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій. 

Організація проведення профілактичних медичних оглядів. 

13. Перед прийняттям на роботу працівника роботодавець зобов’язаний 

попередити його про існуючі  ризики, професійні фактори та небезпеки, що 

можуть негативно вплинути на здоров’я під час виконання конкретного виду 

робіт. 

14. При прийнятті на роботу працівників, що віднесені до 

ризиконебезпечних категорій відповідно до п.4.5. Порядку ПМО, 

роботодавець у обов’язковому порядку повинен видати направлення на 

попередній медичний огляд за формою, зазначеною у додатку 3. 

15. Роботодавець для забезпечення проведення профілактичних 

медичних оглядів та спостереження за станом здоров’я працівників, укладає 

договір з надавачем послуг з ПМО, на базі якого створена та функціонує 

медична Комісія ПМО. 

16. У випадку наявності на підприємстві, куди працевлаштовується 

працівник, власної медико-санітарної частини (далі - МСЧ), працівник 

проходить профілактичний медичний огляд в медичній структурі 

підприємства. Фах лікарів,  обсяг лабораторних, рентгенологічних, 

функціональних та  інших досліджень повинні відповідати вимогам 

наведеним у  додатках 4 та 5. 
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17. Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію 

проведення профілактичних медичних оглядів, несе витрати  на  поглиблене 

медичне  обстеження   працівника  з  підозрою  на  професійні  та виробничо  

зумовлені  захворювання  та  оплачує медичну  реабілітацію. 

18. На час проходження профілактичного медичного огляду за 

працівником зберігається місце роботи та заробітна платня. 

19. Для організації профілактичних медичних оглядів на наступний рік 

роботодавець, за участю представника первинної профспілкової організації, 

до 01 грудня кожного року складає Перелік категорій працівників, які 

підлягають профілактичному медичному огляду (далі – Перелік), за формою 

наведеною у додатку 1. При визначенні категорій необхідно враховувати 

результати моніторингу умов праці та результати атестації робочих місць.  

20. Перелік може бути доповнено за поданням відповідних служб, 

органів охорони здоров’я,  громадськості тощо, на підставі обґрунтованих 

даних щодо оцінки санітарно-гігієнічних умов на виробництві та погіршення 

стану здоров’я працівників. 

21. На підставі визначених категорій працівників, які підлягають  

періодичному медичному огляду, роботодавець щороку складає поіменний 

Список працівників, що підлягають періодичному медичному огляду, за 

формою зазначеною у додатку 2 (далі - Список працівників) у чотирьох  

примірниках та затверджує графік проходження медичного огляду. Один  

примірник Списку залишається  у роботодавця, решта примірників в порядку 

інформування  надсилається до:  надавача послуг з ПМО з яким укладено 

договір; територіального органу у сфері  промислової безпеки, охорони та 

гігієни праці; робочого органу виконавчої дирекції Фонду. 

22.  Працівники віком до 21 року, не залежно від умов праці, проходять 

профілактичний медичний огляд щорічно до досягнення ними 21 року. 

23. Працівники, чий стаж роботи у умовах дій шкідливих та небезпечних 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості  трудового 

процесу перевищує 10 років, підлягають проходженню профілактичного 

медичного огляду щорічно.  

24. Періодичні медичні огляди для працівників, які в поточному році 

оформлялись на роботу, обмежуються попереднім медичним оглядом при 

прийомі на роботу. 

25. При поверненні до роботи після тривалої відсутності на робочому 

місці за станом здоров’я (більше 120 днів), працівнику рекомендовано 

проходження профілактичного медичного огляду.  

26. У разі переведення працівника ризиконебезпечної категорії на іншу  

роботу в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого 

середовища, важкості та напруженості  трудового процесу, роботодавець у 

обов'язковому порядку повинен попередити працівника про зміни умов праці 
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та видати направлення на попередній  медичний  огляд  працівника  за  

формою, зазначеною у додатку 3. 

27. Для проведення позачергового медичного огляду за зверненням 

працівника або роботодавця, роботодавець видає направлення для 

проходження такого огляду за встановленою формою (додаток 3). 

28. Надавач послуг з ПМО видає відповідний наказ про створення 

медичної Комісії ПМО, яким визначається голова, склад та графік  роботи 

комісії. 

29. Медичну Комісію ПМО очолює лікар-профпатолог, який працює за 

основним місцем роботи,  має стаж не менше 5 років за основним фахом 

«професійна патологія». Всі лікарі, які приймають участь у проведенні 

медичних оглядів, повинні здійснювати безперервний професійний розвиток  

з питань професійної патології. 

30. Матеріально-технічна база, фах лікарів, які беруть  участь у  

проведенні  профілактичного медичного огляду, перелік  необхідних 

лабораторних,  функціональних  та  інших  досліджень,  повинні відповідати 

вимогам наведеним у додатках 4 та 5. 

31. На позачерговий медичний огляд при прийомі на роботу та/або 

протягом трудової діяльності працівник може бути направлений лікарем 

ПМСД. У такому випадку лікар ПМСД спрямовує працівника до ЗОЗ 

вторинного або третинного рівня надання медичної допомоги, на базі якого 

створена медична Комісія ПМО для проходження медичного огляду. 

Результати медичного огляду працівник, в обов’язковому порядку, надає 

роботодавцю та лікарю ПМСД.  

32. У разі виявлення лікарем ПМСД підозри на професійне  

захворювання працівник направляється до лікаря-профпатолога. 

33. На підставі Списку працівників, які підлягають періодичним 

медичним оглядам, надавач послуг з ПМО складає план-графік їх 

проведення, погоджує його з роботодавцем. У плані-графіку вказуються 

строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші 

дослідження та лікарі, залучені до їх проведення. Медогляд проводиться 

тільки за наявності результатів зазначених досліджень.  

34. Для проходження  медичного огляду працівник пред'являє до 

медичної Комісії ПМО паспорт або інший документ, що посвідчує його 

особу, Картку працівника, що підлягає профілактичному медичному огляду 

за  формою відповідно до додатку 8 (далі - Картка працівника), результати 

попереднього медичного огляду (у разі наявності) та направлення, видане 

роботодавцем за встановленою формою (додаток 3).  

35. Працівники, які звернулися чи направлені для проходження 

профілактичного медичного огляду, письмово засвідчують добровільну згоду 

на проведення обстеження і обробку персональних даних в медичній Комісії 
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ПМО форма 003-6/о, затверджена  наказом МОЗ України 14.02.2012 року 

№110 (у редакції наказу МОЗ України від 08.08.2014 року №549). 

36. Працівники, які приймаються на роботу за посадами, для яких є 

обов’язковими первинний і періодичні профілактичні наркологічні огляди та 

попередній і періодичні психіатричні огляди, повинні надати медичній 

Комісії ПМО: 

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду 

(форма № 140/о), зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України № 1238 (із змiнами); 

медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о (додаток 3 до 

пункту 13 Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та 

періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382 (далі - наказ 

МОЗ № 12)), відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 

1465 (із змiнами). 

37. Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, та такі, що 

потребують професійного добору, повинні надати медичній Комісії ПМО, 

висновок психофізіологічної експертизи у встановленому законодавством 

порядку. 

38. При вирішенні питання щодо придатності працівника до роботи в 

умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, 

важкості та напруженості  трудового процесу, медична Комісія ПМО 

керується медичними протипоказаннями, визначеними в Переліку загальних 

медичних  протипоказань до роботи в умовах дії шкідливих та небезпечних 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості  трудового 

процесу, наведеному в додатку 6, та медичними протипоказаннями (на 

доповнення до загальних),  зазначених у додатку 5.  

39. Кожен лікар, залучений до проведення медичного огляду, робить 

висновок щодо стану здоров’я такої особи, підтверджує його особистим 

підписом та печаткою, приймає участь в остаточному обговоренні питання 

щодо придатності особи до виконання професійних обов’язків та визначає 

лікувально-оздоровчі заходи.  

40. У разі необхідності з метою уточнення діагнозу, лікування виявлених 

хвороб, які були виявлені під час проведення медичного огляду, та для 

вирішення питання подальшої профпридатності працівника, медична Комісія 

ПМО має повноваження направити працівника на додаткові обстеження, 

консультації, лікування до закладів охорони здоров’я, які забезпечують 

надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 

профпатологічної  допомоги.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1238-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1238-97-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0094-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0094-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1465-2000-%D0%BF
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41. Результати  профілактичного медичного огляду, висновок про 

професійну придатність працівника, результати лабораторних та 

інструментальних досліджень та рекомендації заносяться до Картки 

працівника (додаток 7). Інформація заноситься до єдиної електронної бази 

даних/електронної системи охорони здоров’я, для формування 

загальнонаціональної бази даних. 

42. Під час проведення позачергового медичного огляду, Картка 

працівника надається медичній Комісії ПМО, що проводить медичний огляд. 

43. Картка працівника зберігається в медичній Комісії ПМО за місцем 

проходження профілактичного медичного огляду. Копія результатів 

проведення медичного огляду  обов’язково повинна бути видана працівнику 

на руки для передачі лікарю ПМСД (паперова копія, електронна система 

охорони здоров’я/ єдина електронна база даних ). У разі наявності МСЧ, вся 

медична документація знаходиться в реєстратурі МСЧ. 

44. За результатами проведеного профілактичного медичного огляду 

голова медичної Комісії ПМО визначає професійну придатність працівника  

та належність до  групи диспансерного спостереження за наступними 

критеріями: 

- до групи спостереження Д-1 належать працівники з професійним 

стажем 10 і більше років в умовах дії шкідливих та небезпечних факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості  трудового процесу;  

- до групи спостереження Д-2 належать працівники, у яких за 

результатами профілактичного медичного огляду виявлені загальні 

захворювання;  

- до групи спостереження Д-3 належать працівники, у яких виявлено 

ознаки професійного захворювання. 

45. Належність до групи спостереження проводиться головою медичної 

Комісії ПМО та зазначається у графі «Рекомендації» Картки працівника. 

46. За працівниками  груп Д-1 та Д-2 спостереження здійснюється 

лікарем ПМСД та/або лікарем (цеховим терапевтом) МСЧ за місцем роботи 

працівника.    

47. Працівники, які належать до групи спостереження Д-3, підлягають 

направленню до головних обласних (міських) експертів з питань професійної 

патології спеціалізованих медичних закладів, що  надають вторинну  

медичну допомогу або третинну (високоспеціалізовану) допомогу, та 

скеровуються для встановлення остаточного діагнозу щодо наявності або 

відсутності професійного захворювання, до високоспеціалізованого закладу 

охорони здоров’я, якому надано право встановлювати остаточний діагноз 

професійного захворювання.  

48. Працівники, що піддавались впливу небезпечних чинників, внаслідок 

чого виникла загроза їх здоров’ю у довгостроковій перспективі, повинні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07
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знаходитись під спостереженням за станом здоров’ям у лікаря ПМСД після 

закінчення періоду зайнятості з метою своєчасної діагностики і лікування. 

49. За результатами профілактичного медичного огляду працівнику на 

руки  видається Медична довідка про проходження профілактичного 

медичного огляду працівника ризиконебезпечної категорії (додаток 8), яка 

містить рекомендації щодо безпеки для здоров'я при виконанні трудових 

обов’язків.  

50. За результатами медичного огляду  для працівників, що не 

відносяться до  ризиконебезпечних категорій визначених у п.4.5. зазначеного 

наказу (при прийомі на роботу та /або протягом трудової діяльності), 

висновок  щодо стану здоров’я робиться лікарем  ПМСД. Інформація 

заноситься до єдиної електронної бази даних/електронної системи охорони 

здоров’я. 

51. У разі виникнення підозри на професійне захворювання працівника 

особа спрямовється до лікаря-профпатолога для вирішення питання щодо 

надання запиту на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці 

відповідно до п. 71 постанови Кабінету Міністрів України  від 17 квітня         

2019 року № 337. 

52. За результатами  медичного огляду (протягом місяця після його 

закінчення) медичною Комісією ПМО оформлюється заключний акт за 

результатами періодичного медичного огляду працівників за формою  

визначеною у додатку 9 (далі - Заключний акт).  

53. Заключний акт складається у п’яти примірниках: перший примірник 

залишається у медичній Комісії ПМО, що проводить медичний огляду,  

другий - до роботодавця, третій -  надсилається  до профспілкової організації, 

четвертий - до територіального органу у сфері  промислової безпеки, охорони 

та гігієни праці, п’ятий  - до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.   

54. Термiн зберiгання Заключного акту 10 рокiв. 

55. Роботодавець забезпечує  проведення  відповідних  оздоровчих  

заходів, зазначених у Заключному акті у повному обсязі та усуває причини, 

що призводять до професійних захворювань (отруєнь).  

56. За результатами проведення медичних оглядів роботодавець 

відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін 

медичні  огляди. 

57. Роботодавець не допускає до роботи працівників, яким за медичним 

висновком така робота протипоказана за станом здоров'я.  

58. Роботодавець має право в  установленому законодавством порядку 

притягнути працівника,  який  ухиляється від проходження обов'язкового 

медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, та  відсторонити його 

від роботи без збереження заробітної плати.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF
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59. У разі оскарження результатів профілактичного медичного огляду 

роботодавцем або працівником, питання щодо професійної придатності 

працівника вирішують заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання 

вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги, на базі яких створені відповідні експертні комісії або у судовому 

порядку. 

 

 

 

 


