Про затвердження нової редакції
Положення
про
управління
охорони
здоров’я
ІваноФранківської міської ради

Враховуючи зміни до деяких законодавчих актів України з питань
діяльності закладів охорони здоров’я, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
вирішила:
1.
Затвердити нову редакцію Положення про управління охорони
здоров’я Івано-Франківської міської ради (додається).
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови О. Левицького.

Міський голова

Руслан Марцінків

Затверджено
рішенням сесії
Івано-Франківської
міської ради
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)
1. Загальні положення.
1.1. Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради
(надалі – Управління) є виконавчим органом Івано-Франківської міської
ради, який утворюється нею, є підзвітним і підконтрольним їй,
підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями
міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови,
іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
1.3. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету.
1.4. Штатний розпис Управління затверджується виконавчим
комітетом Івано-Франківської міської ради.
1.5. Управління є головним розпорядником коштів установ, закладів
та підприємств, які відносяться до сфери охорони здоров’я та засновником
яких є Івано-Франківська міська рада.
Доходи та майно або їх частини не підлягають розподілу серед
працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального
внеску), керівництва Управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи
(прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування
видатків та утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених установчими документами.
1.6. Установи, заклади та підприємства, які відносяться до сфери
охорони здоров’я та засновником яких є Івано-Франківська міська рада
перебувають в підпорядкуванні Управління.
1.7. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.
Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, буд. 21,
поштовий індекс 76004.
1.8. Припинення діяльності Управління (ліквідація, реорганізація)
здійснюється за рішенням сесії міської ради відповідно до вимог чинного
законодавства України.
1.9. У випадку припинення діяльності Управління (ліквідації, злиття,
поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються до
міського бюджету або одній чи кільком неприбутковим організаціям

відповідного виду, визначених рішенням сесії Івано-Франківської міської
ради.
2. Основні завдання Управління
2.1. Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я.
2.2. Аналіз стану охорони здоров’я в місті, прогнозування розвитку
та удосконалення мережі закладів охорони здоров’я незалежно від типів і
форм власності згідно із потребою громадян у медичній допомозі,
розробка та організація виконання міських програм розвитку охорони
здоров’я.
2.3. Контроль забезпечення в межах наданих повноважень
доступності медичних послуг на території міста, якості медичної
допомоги, створення належних умов в закладах охорони здоров’я для
перебування в них хворих та роботи персоналу.
2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони
здоров’я, стандартів лікування та нормативів надання медичної допомоги в
закладах охорони здоров’я міста.
2.5. Організаційно-методичне керівництво та перевірка діяльності
установ, закладів та підприємств охорони здоров’я, які належать до
комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська,
організація їх фінансового, кадрового та матеріально-технічного
забезпечення, координація діяльності цих закладів.
2.6. Сприяння розвитку мережі закладів охорони здоров’я усіх форм
власності, індивідуальної підприємницької діяльності в галузі охорони
здоров’я.
2.7. Сприяння зміцненню матеріально-технічної бази комунальних
закладів охорони здоров’я, забезпечення проведення та підвищення рівня
акредитації закладів охорони здоров’я.
2.8. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної
діяльності у медичному процесі та державної політики в сфері охорони
здоров’я в установах, закладах та підприємствах охорони здоров’я міста.
2.9. Контроль за станом охорони життя, здоров’я та захисту прав
працівників установ, закладів, підприємств охорони здоров’я комунальної
власності територіальної громади м. Івано-Франківська.
2.10. Здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони
здоров’я. Сприяння залученню гуманітарної та іншої допомоги для
установ, закладів та підприємств охорони здоров'я, підпорядкованих
Управлінню.
2.11. Забезпечення функціонування Системи управління якістю
(СУЯ) в закладах охорони здоров'я міста.
3. Функції Управління
3.1. Функції у сфері організації мережі та здійснення керівництва
закладами охорони здоров’я:
3.1.1.
Здійснює
управління
установами,
закладами
та
підприємствами, які відносяться до сфери охорони здоров’я та
засновником яких є Івано-Франківська міська рада;

3.1.2. Визначає потребу у закладах охорони здоров’я міста та подає
пропозиції Івано-Франківській міській раді, виконавчому комітету міської
ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних
потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науковометодичної бази, медичних кадрів, тощо;
3.1.3. Забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої
мережі закладів охорони здоров’я, сприяє їх фінансовому, матеріальнотехнічному та методичному забезпеченню;
3.1.4. Здійснює у межах своєї компетенції перевірки закладів
охорони здоров’я, що належать до сфери управління;
3.1.5. Здійснює контроль за організацією медичної допомоги;
3.1.6. Сприяє проведенню медичного обстеження призовників до лав
Збройних сил України;
3.1.7. Контролює роботу установ, закладів, підприємств охорони
здоров’я, підпорядкованих Управлінню, в надзвичайних та екстремальних
умовах;
3.1.9. Контролює заходи щодо поліпшення медичної служби
цивільного захисту міста Івано-Франківська та проведення планових
навчань медичного персоналу для роботи в надзвичайних умовах при
ліквідації аварій та катастроф;
3.1.10. Контролює заходи щодо розвитку профілактичного напрямку
в охороні здоров’я;
3.1.11. Контролює заходи з попередження, лікування, локалізації та
ліквідації масових інфекційних захворювань установами, закладами,
підприємствами охорони здоров’я, підпорядкованими Управлінню;
3.1.12. Подає пропозиції міському голові, в разі виникнення або
поширення епідемічних захворювань, екстремальної ситуації в місті ІваноФранківську;
3.1.13. Може звертатися з пропозицією до уповноважених органів
про проведення перевірок на підприємствах, установах, організаціях, що
не перебувають у комунальній власності міської ради, та фізичних,
юридичних осіб, які здійснюють надання медичних послуг, у разі
порушень дотримання ними умов ведення медичної практики;
3.1.14. Вирішує в межах своєї компетенції питання, пов’язані з
будівництвом, капітальним та поточним ремонтом установ, закладів та
підприємств охорони здоров'я, підпорядкованих Управлінню; погоджує
проекти будівництва установ, закладів та підприємств охорони здоров'я,
підпорядкованих Управлінню, сприяє їх раціональному розміщенню;
3.1.15. Сприяє роботі товариств, асоціацій, інших громадських та
неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я;
3.1.16. Контролює, в межах своїх повноважень, здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха,
епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій установами, закладами
та підприємствами охорони здоров'я, підпорядкованими Управлінню;
3.1.17. Організовує підготовку та проведення конкурсу на зайняття
посади керівника комунального закладу та підприємства охорони здоров’я.
3.1.18. Здійснює інші функції управління закладами та

підприємствами, які відносяться до сфери охорони здоров’я та
засновником яких є Івано-Франківська міська рада, визначені статутами
цих закладів та підприємств, контрактами із керівниками вказаних закладів
та підприємств, а також нормами чинного законодавства.
3.2. Функції у сфері організації нормативно-правового забезпечення
установ, закладів та підприємств охорони здоров'я, підпорядкованих
Управлінню:
3.2.1.
Контролює
виконання
установами,
закладами
та
підприємствами охорони здоров'я, підпорядкованими Управлінню,
покладених на них обов’язків;
3.2.2. Погоджує установчі документи установ, закладів та
підприємств охорони здоров'я, підпорядкованих Управлінню, подає
виконавчому комітету міської ради та міській раді відповідні проекти
рішень.
3.3. Функції у сфері організації фінансового забезпечення закладів
охорони здоров’я:
3.3.1. Організує розроблення бюджетних запитів закладами охорони
здоров’я для подання фінансовому управлінню міської ради в установлені
ним терміни та порядку;
3.3.2. Отримує бюджетні призначення на охорону здоров’я міста
шляхом їх затвердження у рішенні про міський бюджет, доводить у
встановленому порядку до закладів охорони здоров’я відомості про обсяги
асигнувань.
Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих
закладами охорони здоров’я, і витрачання ними бюджетних коштів.
Одержує звіти про використання коштів від закладів охорони
здоров’я міста і аналізує ефективність використання ними бюджетних
коштів;
3.3.3. Контролює та аналізує використання залучених закладами
охорони здоров’я коштів підприємств, установ, організацій та з інших
джерел для задоволення потреб закладів охорони здоров’я.
3.4. Функції у сфері організації матеріально-технічного забезпечення
закладів охорони здоров’я:
3.4.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів
охорони здоров’я, введенню в дію нових приміщень, реконструкції і
переобладнанню діючих закладів, забезпеченню лікувального процесу
діагностичним, лабораторним, стерилізаційним та іншим обладнанням та
інвентарем відповідно до норм оснащення, оновленню медичної
апаратури, санітарного транспорту, здійснює контроль за використанням
комунального майна за призначенням;
3.4.2. Контролює заходи з впровадження комп’ютерних методів
обліку та автоматизованих систем управління в установах, закладах та
підприємствах охорони здоров'я, підпорядкованих Управлінню.
4. Права Управління
Для виконання покладених на нього завдань та функцій Управління
має право:

4.1. Залучати до розроблення міських програм розвитку та
реорганізації охорони здоров’я та розгляду питань, що належать до його
компетенції, медичних, науково-медичних працівників і та інших
спеціалістів.
4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації установ,
закладів, підприємств охорони здоров’я, підпорядкованих Управлінню.
4.3. Проводити конференції медичних працівників, семінари, наради
керівників, фахівців закладів охорони здоров’я з питань, що належать до
його компетенції.
4.4. Вносити пропозиції компетентним органам та посадовим особам
щодо фінансування галузі охорони здоров’я міста, брати безпосередню
участь у формуванні бюджету охорони здоров’я міста.
4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах чинного законодавства і своєї
компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів охорони
здоров’я, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням
повноважень.
4.6. Погоджувати оренду майна та вільних площ приміщень, які
знаходяться на балансі закладів охорони здоров’я і є власністю
територіальної громади міста Івано-Франківська, фізичними та
юридичними особами.
4.7. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі
зв’язки з медичними закладами зарубіжних країн, міжнародними
організаціями, фондами, тощо.
5. Структура Управління
5.1. До складу Управління входять: відділ організації медичної
допомоги, відділ економічно-правових питань та інші відділи визначені
штатним розписом Управління.
6. Керівництво Управлінням
6.1. Управління охорони здоров’я очолює начальник, який
призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
6.2. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати
вищу медичну освіту, стаж роботи в галузі охорони здоров’я не менше
п'яти років, а також стаж роботи на посадах державної служби категорій
"Б" чи "В" або стаж служби в органах місцевого самоврядування, або стаж
роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно
від форми власності не менше двох років.
6.3. Начальник Управління відповідно до чинного законодавства має
одного заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади
міським головою, який в разі відсутності виконує функції начальника
Управління.
6.4. При управлінні охорони здоров’я створюється Колегія, яку
очолює начальник Управління. Положення про Колегію та її склад
затверджується наказом начальника Управління охорони здоров’я ІваноФранківської міської ради. Колегія на своїх засіданнях розглядає основні
питання розвитку охорони здоров’я і скликається за необхідністю, але не

рідше одного разу на три місяці.
6.5. Начальник Управління охорони здоров’я:
6.5.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує
виконання покладених на Управління завдань, визначає посадові обов’язки
і ступінь відповідальності заступника начальника та працівників
управління; затверджує положення про відділи Управління, представляє
інтереси міста в галузі охорони здоров’я у відносинах з юридичними та
фізичними особами;
6.5.2. Розробляє відповідного рівня документи системи управління
якістю; контролює виконання вимог документації СУЯ;
6.5.3. Сприяє організації взаємовідносин із структурним підрозділом
охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації,
підприємствами, організаціями, об’єднаннями громадян міста, одержує від
них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та
інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
6.5.4. Видає накази, перевіряє їх виконання, укладає договори, угоди
та меморандуми, в межах своїх повноважень;
6.5.5. Вносить подання про заохочення та накладання
дисциплінарних стягнень на керівників установ, закладів та підприємств
охорони здоров'я, підпорядкованих Управлінню, подає міському голові
клопотання про відзначення працівників закладів охорони здоров’я;
6.5.6. Затверджує кошториси, фінансові плани, паспорти бюджетних
програм та штатні розписи установ, закладів та підприємств охорони
здоров'я, підпорядкованих Управлінню;
6.5.7. Розпоряджається коштами Управління та установ, закладів та
підприємств охорони здоров'я, підпорядкованих Управлінню, в межах
затверджених кошторисів, фінансових планів та паспортів бюджетних
програм.
6.5.8 Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади
заступників Керівника закладу, підприємства охорони здоров’я, головного
бухгалтера закладу, підприємства охорони здоров’я за поданням
Керівника.
6.5.9. Визначає міських експертів з основних напрямків роботи
медичної галузі, контролює їх діяльність. Погоджує атестаційні матеріали
спеціалістів з вищою медичною освітою.
6.5.10. Контролює діяльність керівників закладів охорони здоров’я, у
межах своїх повноважень.
7. Відповідальність
7.1. Начальник Управління несе персональну відповідальність за:
7.1.1. Виконання покладених на управління завдань і здійснення ним
своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;
7.1.2. Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного
законодавства;
7.1.3. Виконання рішень міської ради, виконавчого комітету,
розпоряджень міського голови;
7.1.4. Своєчасну і достовірну подачу інформації та звітів, що входять

до компетенції управління.
Секретар міської ради

Оксана Савчук

