Положення
Про управління охорони здоров’я житомирської міської ради
1. Управління охорони здоров’я Житомирської міської ради /далі -управління/ є
самостійним виконавчим органом Житомирської міської ради, підзвітне і
підконтрольне раді, яка його утворила, підпорядковане виконавчому комітету
міської ради, міському голові, а з питань здійснення делегованих йому
повноважень органів виконавчої влади - відповідним органам виконавчої влади.
Безпосередньо координацію роботи управління охорони здоров’я здійснює
міський голова або заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради відповідно до розподілу обов’язків.
2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,
Указами Президента України, постановами Верховної ради України, Постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони
здоров’я України і управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями
міського голови, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, а також цим
Положенням.
3. Основні функції та завдання управління:
3.1. Реалізація державної політики щодо комплексного розвитку охорони
здоров’я.
3.2. Керівництво установами охорони здоров’я, що належать до власності
територіальної громади міста Житомира, та координація їх діяльності.
3.3. Розробка проектів цільових програм, нормативно – правових актів,
комплексне вирішення проблем галузі в місті.
3.4. Здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням,
епідеміям та їх ліквідації.
3.5. Організація контролю та інспекції за діяльністю приватних медичних та
фармацевтичних структур у місті.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
4.1.Контролює діяльність установ охорони здоров’я, що підпорядковані
управлінню.
4.2.Організує вивчення, узагальнення і впровадження передового досвіду в
практику роботи установ охорони здоров’я міста. Розробляє проекти нормативно –
правових актів, а саме: проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету.
4.3.Розподіляє кошти та здійснює контроль за їх цільовим використанням в
установах охорони здоров’я, одержує в установленому порядку статистичну і
бухгалтерську звітність.
4.4.Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції щодо будівництва,
реконструкції і ремонту приміщень установ охорони здоров’я.
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4.6.Проводить роботу щодо укомплектування установ охорони здоров’я
кадрами. Здійснює заходи для підвищення професійного рівня медичних
працівників.
4.7.Контролює роботу по забезпеченню пожежної безпеки в установах
охорони здоров’я.
4.8. Вживає заходів щодо підтримки лікувально-профілактичних установ, які є
власністю територіальної громади міста, в належному стані.
4.9.Вивчає стан здоров'я населення, розробляє і вживає заходів з
профілактики захворювань, зниження захворюваності, інвалідності та смертності.
4.10.Організовує лікувально-профілактичну допомогу населенню, розробляє і
проводить заходи щодо удосконалення і наближення до населення кваліфікованої
медичної допомоги.
4.11.Розробляє і проводить заходи щодо охорони материнства і дитинства.
Разом із зацікавленими установами, організаціями вживає заходи щодо
оздоровлення, фізичного і гігієнічного виховання дітей, організовує медичне
обслуговування дитячого населення в закладах освіти, які є власністю
територіальної громади міста, здійснює контроль за станом здоров’я дітей в
дитячих дошкільних і навчально-виховних закладах.
4.12.Спільно з санітарно-епідеміологічною службою міста вивчає
захворюваність робітників і службовців з тимчасовою втратою працездатності,
разом з відповідними підприємствами й організаціями розробляє заходи по її
зниженню, організовує в лікувально – профілактичних установах міста експертизу
тимчасової непрацездатності, видачу листків непрацездатності робітникам і
службовцям.
4.13.Забезпечує проведення заходів щодо попередження розповсюдження
інфекційних захворювань, а також їх ліквідації.
4.14.Розглядає листи, заяви та скарги громадян з питань, що відносяться до
компетенції управління і вживає заходів з їх вирішення.
4.15.Організовує і контролює проведення заходів цивільної оборони в
лікувально - профілактичних установах.
4.16. Сприяє роботі асоціацій, громадських і неприбуткових організацій, які
діють у сфері охорони здоров’я, розвитку всіх видів медичного обслуговування,
мережі лікувальних закладів усіх форм власності.
5. Управління має право:
5.1.Надавати міській раді пропозиції щодо реорганізації або ліквідації
медичних установ, удосконалення системи охорони здоров’я, погоджувати статути
(положення) лікувальних установ.
5.2.Залучати на договірній основі висококваліфікованих та наукових фахівців з
метою розробки планів вирішення актуальних проблем розвитку охорони здоров’я
міста, отримання консультацій.
5.3.Контролювати дотримання чинного законодавства в закладах і установах,
підпорядкованих управлінню охорони здоров’я, проводити інспектування їх
основної та фінансово-господарської діяльності, вживати відповідні заходи за
наслідками перевірок, інформувати про це органи місцевого самоврядування.
5.4.Проводити в установленому порядку наради з питань, що належать до
його компетенції.

5.5.Використовувати кошти, які добровільно передані підприємствами,
установами, організаціями, окремими громадянами для розвитку матеріальнотехнічної бази управління та закладів охорони здоров’я.
5.6.Управління в необхідних випадках разом з іншими виконавчими органами
міської ради, установами та громадянськими об’єднаннями видає спільні акти,
розпорядження та накази.
5.7.Розподіляє кошти, що виділені на утримання установ охорони здоров’я,
здійснює контроль за своєчасним і цільовим їх використанням.
6.Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету:
6.1.Управління охорони здоров’я, як головний розпорядник коштів, здійснює
фінансування видатків в межах бюджетних призначень, а також складає зведені
звіти по підпорядкованих установах охорони здоров’я.
6.2.Управління охорони здоров’я є юридичною особою, має гербову печатку із
своїм найменуванням, має свої розрахункові рахунки.
6.3.Ліквідація або реорганізація управління здійснюється міською радою у
порядку, встановленому законодавством.
7.Взаємодія з міською радою, її відділами та управліннями:
7.1.Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими
виконавчими органами міської ради; підприємствами, організаціями, установами й
об’єднаннями громадян, що розташовані на території міста.
7.2.Начальник управління є начальником медичної служби цивільної оборони
міста, організовує надання екстреної медичної допомоги населенню міста при
виникненні надзвичайних ситуацій.
8.Управління охорони здоров’я очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади міським головою на основі конкурсного відбору або
за іншою процедурою, передбаченою законодавством.
8.1.На посаду начальника управління призначається особа, що має повну
вищу медичну освіту та стаж роботи за фахом, як правило, не менше 3 років.
8.2.Права, посадові та кваліфікаційні обов’язки і відповідальність працівників
управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджує заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який курирує галузь
„Охорона здоров’я”.
9.Начальник управління :
9.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає
ступінь відповідальності працівників апарату управління.
9.2.Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх
виконання; готує проекти нормативно – правових актів, а саме: проекти рішень
міської ради та її виконавчого комітету.
9.3.Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису видатків на
утримання управління.

9.4.Розглядає і затверджує кошториси, штатні розписи, звіти та баланси
закладів охорони здоров’я, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам
бухгалтерської і статистичної звітності.

