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Завдання 

1.  Записати  в  конспекті  та вивчити: 

Стаття 45. Медичний огляд і переогляд кандидатів у водії і водіїв 

транспортних засобів 

   Медичний огляд проводиться з метою визначення здатності кандидатів у 

водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений 

огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові 

огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність 

оглядів, порядок їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди 

визначаються спільним актом центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, і 

Міністерства внутрішніх справ України . 

Стаття 46. Обов'язки адміністрації підприємств, установ і організацій щодо 

охорони здоров'я і контролю за умовами праці водіїв транспортних засобів 

  Адміністрація підприємств, установ і організацій незалежно від форм 

власності та господарювання, до штатів яких входять водії, зобов'язана: 

організовувати обов'язкове страхування кожного водія на випадок нещасної 

події; 
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організовувати роботу водіїв згідно з чинним законодавством, режимом 

праці і відпочинку; 

запроваджувати заходи, спрямовані на зниження напруженості праці і 

втомлюваності водіїв; 

організовувати харчування водіїв у робочий час; 

забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями і обладнанням, а 

також приміщеннями для здійснення лікувально-профілактичних заходів; 

організовувати з участю місцевих органів охорони здоров'я роботу з водіями 

по вдосконаленню навичок подання першої медичної допомоги. 

   Для медичного контролю обслуговування водіїв та їх оздоровлення 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та 

господарювання при чисельності водіїв 100 і більше чоловік створюються 

відомчі спеціалізовані медичні, фельдшерські та оздоровчі пункти, медико-

санітарні частини, поліклінічні відділення та заклади охорони здоров'я, а при 

чисельності водіїв менше 100 чоловік - з територіальними медичними 

закладами укладаються договори на їх медичне обслуговування. 

   Контроль за умовами праці водіїв, виконанням вимог органів державного 

нагляду, міжвідомчого і відомчого контролю для усунення порушень діючих 

правил по охороні праці і стандартів безпеки праці на робочих місцях водіїв 

здійснюють відповідні служби міністерств, відомств, концернів, корпорацій 

та інших об'єднань, первинні профспілкові організації, а також органи 

санітарно-епідеміологічної служби. ( Частина третя статті 46 із змінами, 

внесеними згідно із Законом  

Стаття 47. Організація медичного забезпечення безпеки дорожнього руху 

   Організація забезпечення потерпілих під час дорожньо-транспортних 

пригод екстреною медичною допомогою здійснюється відповідно до Закону 

України "Про екстрену медичну допомогу" ( 5081-17 ) та планів, які щорічно 



розробляються та затверджуються обласними державними адміністраціями 

за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та 

відповідними підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх 

справ України. 

   Забезпечення потерпілих внаслідок дорожньо-транспортних пригод та 

інших учасників дорожнього руху екстреною медичною допомогою та іншою 

медичною допомогою здійснюється закладами охорони здоров'я, які 

відповідно до затверджених планів закріплені за конкретними ланками 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів та мають можливість для 

надання такої допомоги у цілодобовому режимі. 

    На ділянках доріг, вулиць та на залізничних переїздах встановлюються 

відповідні дорожні знаки з інформацією про найближчий заклад охорони 

здоров'я, який може забезпечити надання екстреної медичної допомоги або 

іншої медичної допомоги, напрямок руху та відстань до нього, а також 

інформація про телефонні номери виклику екстреної медичної допомоги 103 

та екстреного виклику 112. 

    Інші заклади охорони здоров'я, що знаходяться у безпосередній близькості 

від автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мають бути 

забезпечені необхідним медичним обладнанням згідно з переліком, 

затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, і 

позначені дорожнім знаком "Пункт медичної допомоги". 

    Зазначені заклади охорони здоров'я мають бути обладнані засобами 

зв’язку. На магістральних автомобільних дорогах закріплені заклади охорони 

здоров’я та станції екстреної (швидкої) медичної допомоги забезпечуються 

також системою сигнально - викличного зв'язку. 

 


