
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Директору Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)  
Фіданян О.Г. 

 
ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо надання інформації стосовно забезпечення 
медичними сестрами загальноосвітніх закладів 
міста Києва 

 
Шановна Олено Григорівно! 

Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад» надаю Вам на розгляд депутатське звернення.  

До мене, як до депутата Київської міської ради, звертаються батьки 
школярів, які стурбовані щодо забезпечення медичними працівниками 
загальноосвітніх закладів міста Києва.   

Постановою Кабінету Міністрів № 1318 від 8 грудня 2009 року «Про 
затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів». Згідно з цією постановою медичне 
обслуговування учнів навчальних закладів включає:  

проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів;  
проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після 

лікарського огляду;  
здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання;  
надання невідкладної медичної допомоги;  
організацію госпіталізації за наявності показань та інформування про це 

батьків або осіб, які їх замінюють. 
Чинним законодавством України передбачено, що загальноосвітні 

навчальні заклади повинні бути укомплектовані кваліфікованими кадрами 
середніх медичних працівників, лікарів-педіатрів, психологів. 



У випадку відсутності у штатному розписі посади медичного працівника 
керівництво загальноосвітнього навчального закладу укладає угоду з 
районною поліклінікою (дитячою та дорослою) про медичне обслуговування 
учнів. 

Тобто, законодавством передбачено два варіанти організації роботи 
медичного кабінету школи: відкриття медичного кабінету як структурного 
підрозділу школи або укладення договорів про медичне обслуговування з 
районною поліклінікою. 

У першому випадку керівництву школи необхідно зібрати пакет 
документів та подати його до Міністерства охорони здоров’я України для 
отримання ліцензії на медичну практику, як цього вимагає законодавство 
України. 

У другому випадку — укласти договір із районною поліклінікою, яка має 
таку ліцензію, та підготувати приміщення, що відповідатимуть санітарним, 
будівельним та протипожежним вимогам. 

Державними санітарними правилами і нормами влаштування, 
утримання загальноосвітніх навчальних закладів передбачено наявність 
медичного блоку, до складу якого входять такі приміщення: 

• кабінет лікаря з приймальною для визначення гостроти слуху та зору 
учнів (завдовжки 7 м, площею не менше 16 кв. м); 

• кабінет зубного лікаря (площею не менше 16 кв. м, обладнаний 
витяжною шафою); 

• фізіотерапевтичний кабінет (площею 18 кв. м); 
• процедурний кабінет (площею 10 + 8 кв. м); 
• кабінет психофізіологічного розвантаження або кабінет логопеда 

(площею не менше 18 кв. м для організації занять із групою 6-8 дітей). 
Наказом Міністерства освіти і науки України №1120  від 06.12.2010 року 

(зі змінами в 2016 році) «Про затвердження Типових штатних нормативів 
загальноосвітніх навчальних закладів» відповідно до якого в школах, в тому 
числі в опорних школах та філіях, передбачені штатні розписи на сестру 
медичну та сестру медичну з дієтичного харчування.  

Враховуючи вищезазначені рекомендації та керуючись                                  
ст. 140 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про столицю України - 
місто-герой Київ», ст. 2, 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», прошу Вас, шановна Олено Григорівно, надати роз’яснення скільки угод 
на 2018 рік було укладено з консультативно-діагностичними центрами, 
центрами первинно-медико-санітарної допомоги щодо забезпечення 
медичними сестрами загальноосвітніх закладів міста Києва, чи укладені угоди 
з лікарями загальної практики про надання медичних послуг. Також просимо 
надати інформацію, скільки коштів передбачено на фінансування 



забезпечення медичними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів 
міста Києва. Інформацію просимо надати в розрізі районів міста Києва. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 
мене у термін передбачений частиною другою статті 13 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад» та частиною другою статті 20 Регламенту 
Київської міської ради за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36. 

 
З повагою         Алла Шлапак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконавець: Коберник Віталій Васильович  
контактний номер телефону: +38 (067) 866 57 78 


