
 

            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від     08.02.2012р.  №  58 
 
 
 
 
 
          

На виконання Закону України «Про статус та соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», відповідно 
до наказу Міністерства охорони здоров`я України №246 від 21.05.07р., «Про 
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій», затвердженого Міністерством юстиції України від 23.07.07р. 
№846/14113, керуючись пп.1 пп.6 п.а. ст.32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
РІШАЄ:  

 

1.Коростенській центральній міській лікарні та Коростенській районній 
санепідстанції організувати і провести в місті протягом 2012р. профілактичні 
медичні огляди населення.  

2.Зобов`язати керівників підприємств та організацій міста забезпечити 
своєчасне проходження медичних огляду, діяльність яких пов`язана з 
шкідливими, важкими і небезпечними умовами праці та таких, де є потреба у 
професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком 
до 21 року.  

3.Головному лікарю Коростенської ЦМЛ Гордійчук В.П.  
3.1.Розробити графік проведення профілактичних оглядів та довести до 

відома керівників підприємств та організацій та погодити його з керівниками 
підприємств, за результатами погодження. Фіксувати дату проведення 
медичних оглядів на кожному підприємстві за підписом керівника. При 
неможливості дотримання конкретної дати профогляду документально 
повідомляти підприємство з подальшим взаємо погодженням.  

 
 

Про проведення профілактичних 
медичних оглядів населення міста в 
2012 році. 
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3.2.Профілактичні медичні огляди на медпунктах підприємств, при їх 
відсутності в міській поліклініці з обов`язковим проведенням щеплень проти 
дифтерії та флюорографічним обстеженням. 

3.3.Всіх виявлених хворих брати під диспансерний нагляд і проводити їх 
оздоровлення. 

3.4.По завершенні медичних оглядів представити керівникам підприємств 
та профспілковим комітетам заключні акти профмедоглядів з рекомендаціями 
по оздоровленню хворих. 

 4.Керівникам підприємств та організації міста:  
4.1.Скласти і надати до 22.02.2012р.  Коростенській районній 

санепідстанції для узгодження списків працівників, чия діяльність пов`язана з 
шкідливими умовами праці та таких, де є потреба у професійному доборі, 
щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.  

4.2.Забезпечити обов`язково явку працюючих на профілактичні огляди в 
призначені дні.  

4.3.Проводити розрахунки з Коростенською центральною міською 
лікарнею за проведені профілактичні огляди згідно пункту 2.5 наказом МОЗ 
України №246 від 21.05.07р. «Про затвердження Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій». 

5.Головному лікарю Коростенської районної санепідемстанції             
Терещук В.Ф. встановити посилений контроль за виконанням вимог діючих 
директивних документів та «Положення про медичні огляди працівників 
певних категорій» при організації і проведенні профмедоглядів працівників 
підприємств та організацій міста і надавати медпрацівникам відповідно 
необхідну організаційну і практичну допомогу в цих питаннях.  

   
 
 
 
 
Міський голова                                                                             В. Москаленко  
 
 
 
 
 

Заступник міського голови 
О.Дзига  

 
Начальник юридичного відділу  

Т.Камінська  
 

Головний лікар ЦМЛ  
В.П.Гордійчук 

 
                                                                                                                                                


