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Шановна Яно!

Департаментом освіти та науки Одеської міської ради розглянуто Ваш 
запит на публічну інформацію від 09.03.2021 № 42/ПІ, в межах компетенції 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради інформуємо про наступне.

Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 
року № 463-IX, визначає правові, організаційні та економічні засади 
функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.

Частинами 3,4 ст. 38 Закон України «Про повну загальну середню освіту» 
від 16 січня 2020 року № 463-ІХ визначено, що керівник закладу загальної 
середньої освіти: призначає на посаду, переводить на іншу посаду та звільняє з 
посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, 
заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також 
вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до 
вимог законодавства; планує та організовує діяльність закладу загальної 
середньої освіти; сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними
працівниками; організовує харчування та сприяє медичному обслуговуванню 
учнів відповідно до законодавства.

Відповідно до п. З «Порядку здійснення медичного обслуговування учнів 
закладів загальної середньої освіти» затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 31, медичне обслуговування учнів 
здійснюється медичним працівником, який, як правило, входить до штату 
закладу освіти.

Пунктом 8 «Порядку здійснення медичного обслуговування учнів 
закладів загальної середньої освіти» затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 31 визначено, що медичний 
працівник, що працює у закладі освіти та входить до штату закладу освіти: 
проводить антропометрію, термометрію, оцінку загального стану розвитку 
учнів; проводить періодичні огляди на педикульоз відповідно до вимог,



установлених МОЗ; здійснює профілактичні та оздоровчі заходи під час 
навчання; бере участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за 
фізичним вихованням учнів; здійснює ізоляцію учнів, які мають ознаки 
інфекційної хвороби, з негайним інформуванням їх батьків або інших 
законних представників, а також спостереження за учнями, які були в контакті 
з інфекційним хворим; надає медичну допомогу учням, які перебувають у 
невідкладному стані, здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги та невідкладне інформування про це батьків або інших законних 
представників дитини; здійснює контроль за своєчасністю проходження учнем 
профілактичного медичного огляду та вакцинації, а також інформує із 
зазначених питань'батьків або інших законних представників.

Вважаємо заначити, що відповідно п. 2 наказу Міністерства охорони 
здоровья України від 19.01.2021 № 74 (наказ зареєстрований у М іністерстві 
юстиції України від 15.03.2021 за № 319/35941) вказано атестаційним 
комісіям при Міністерстві охорони здоров’я України, Міністерстві охорони 
здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань 
охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністраціях, закладам вищої медичної освіти з дати набрання чинності цим 
наказом в одноденний термін затвердити та опублікувати на офіційному 
вебсайті закладу, при якому створено комісію, графік засідань атестаційних 
комісій для розгляду документів, які були подані на чергову атестацію, але не 
були розглянуті у зв’язку з установленням Кабінетом Міністрів України 
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

Додатково повідомляємо, що мережа закладів загальної середньої освіти 
комунальної власності територіальної громади м. Одеси складається 124 
освітніх заклади які фінансуються з бюджету Одеської міської територіальної 
громади.

З повагоїо
директор департаменту


