УКРАЇНА

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
5 бв1ЗЄ»ИЯ 2014

Мостиська

№

92

Про проведення обов'язкових
профілактичних медичних оглядів

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці», ст. 31 Закону
України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», на виконання наказів
Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації
проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих
професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням
населення і може привести до поширення інфекційних хвороб», від 21.05.2007 № 246
«Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій», наказу Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від
08.01.2014 № 4 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій» :
1. Затвердити графік проходження обов'язкових профілактичних медичних
оглядів працівників підприємств, установ, організацій різних форм власності, які
працюють у шкідливих і небезпечних умовах праці, та особам, професія чи інша
діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою
для оточуючих, на 2014 р. згідно з додатком.
2. Керівникам підприємств, установ та організацій району:
2.1. На основі складених міжрайонним управлінням Держсанепідслужби актів
профшкідливостей скласти поіменні списки осіб, які підлягають для проходження
медогляду (далі - списки), за відповідною формою.
2.2. Після погодження в міжрайонному управлінні Держсанепідслужби списки
подати в територіально закріплені медичні установи та забезпечити явку працівників
на медичний огляд згідно з додатком.
2.3. При зміні кількості осіб, які підлягають медогляду, своєчасно інформувати
лікувально-профілактичний заклад і міжрайонне управління Держсанепідслужби.
3. Головному лікареві Мостиської КЦРЛ Б. Пелиню :
3.1. Створити в лікувально-профілактичних установах медичні комісії для
проведення медичних оглядів і визначити осіб, відповідальних за їх роботу, та
забезпечити якісне проведення медоглядів.
3.2. У місячний термін після закінчення медогляду скласти акти за
результатами медогляду з наступним проведенням комплексу оздоровчопрофілактичних заходів з виявленими хворобами.

3.3. Зобов'язати головних лікарів медичних установ:
- узгодити з керівниками підприємств, установ та організацій плани-графіки
проходження
медоглядів та погодити їх в міжрайонному
управлінні
Держсанепідслужби до початку проходження медогляду;
- щомісячно інформувати міжрайонне управління Держсанепідслужби про хід
проведення медоглядів.
4. Городоцькому міжрайонному управлінню Держсанепідслужби Головного
управління Держсанепідслужби у Львівській області (Н. Бітів) щомісячно
інформувати райдержадміністрацію про своєчасність та якість проведення
медоглядів.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
тйлетшадміністоашї О. Сухого.

Л. С. Збитковський

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«_§_» березня 2014 №_52
ГРАФІК
проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників
підприємств, установ, організацій різних форм власності, які працюють у
шкідливих і небезпечних умовах праці та особам, професія чи інша діяльність
яких пов'язана з обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою
для оточуючих
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Назва підприємства, організації

Мостиський РЕМ
Районна друкарня
Райавтодор
Управління ветеринарної медицини
Цегельний завод «Мрія»
Цегельний завод «Промінь»
ВАТ «Лада-сервіс» (автомайстерня)
ГПУ «Полтавагазвидобування»
Управління газового господарства
ТзОВ «ВТП» (автомайстерня, пилорама)
ТзОВ «Електрод» (виготовлення бетонних, кованих
виробів; столярний цех)
МП АЗС «Руно»
МП Склад палива нафтопродуктів «Руно»
ПП «Шегинський» 0.1, (виробництво меблів та ін..)
ПП Кульматицький Р. М. (пилорама)
ПП Дмитришин 0 . В. (пилорама)
ПП Калужний (пилорама)
ПП Малець О. С. (пилорама)
ПП «Богдан-Агро» (пилорама)
1111 Косяк Т. С. (пилорама)
ПП Паславський Р. І. (пилорама)
ПП Федорович М. М (пилорама)
1111 Шегинський 1.1, (виготовлення пластмасових
виробів)
ПП Осіпов П.В. (реммайстерня, автомийка)
ПП Ісанський І. А. (буд./госптовари) (автомайстерня)
ПП Дмитрів М. В. (автосервіс)
ПП Дьолог Ю. І. (механічний цех на 3 пости)
ПП Каширський П. І. (пункт вулканізації)

Термін
проходження
медичного
огляду (місяць)
березень
-/-

-/-/-

-/-

-/-

квітень
-/-

-/-

-/-

травень
-/-

29
ЗО
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ПП «Львівтрейдсервіс» (меблевий цех)
ПП Москаль Г. І. (пилорама)
1111 Заєць І. М. (автомайстерня)
ПП Івах І. В. (в-ння бет. виробів)
ПП Милян Б. В. (пилорама)
ПП Новик 0 . С. (пилорама)
1111. Щирба І. В. (автомайстерня)
ПП. «Омега-Сервіс» (автомайстерня)
Виготовлення бетонних виробів ПП Збитковський М. Т.
ПП Борисів С. Ю. (пилорама)
ПП Кава Л. В. (автосервіс)
ТзОВ АЗС «Галичина»
ТзОВ АЗС «Манго-Юг»
ТзОВ «Мостнафта» нафтобаза (автомийка)
ТзОВ АЗС «Богдан-Рось»
ТзОВ АЗС «Ігвол» (автомийка)
ТзОВ АЗС «Укрнафта»
ТзОВ АЗС «Влада Ойл»
ТзОВ АЗС «Влада Ойл» (нафтобаза)
ТзОВ АЗС «Лукойл»
ТзОВ АЗС «Золотий екватор»
ТзОВ «Птахівник»(інкубаторський цех)
АЗК ВАТ «Гал нафто газ»
АЗС «ВОК»
Фермерські господарства, що використовують
пестициди та агрохімікати
Підприємства торгівлі та громадського харчування
(різних форм власності)
Харчова промисловість, в т. ч.:
- молочнотоварні ферми
- борошномельні підприємства (млини)
- хлібопекарні

червень
квітень
травень
червень
квітень
-/-

травень
червень
березень
травень
липень
-/-

травень
липень
травень
липень

-/-/-

листопад
серпень
серпень
вересень
-/-

- підприємства, що займається овочівництвом

жовтень

- м'ясопереробні цехи (ТзОВ «Дукат»)

серпень

Керівник апарату
райдержадміністрації

