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ПОЛОЖЕННЯ 
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комітету Смілянської міської ради



1. Загальні положення

1.1. Смілянський міський відділ охорони здоров’я виконавчого 
комітету Смілянської міської ради ( далі - відділ охорони 
здоров’я ) є структурним підрозділом виконавчого комітету 
Смілянської міської ради, що утворюється міським головою, 
підзвітним і підконтрольним міському голові та головному 
управлінню охорони здоров’я та медицини катастроф обласної 
державної адміністрації. Відділу охорони здоров’я підпорядковані 
медичні заклади : міська лікарня, міська лікарня № 2, міська 
поліклініка для дорослих, дитяча поліклініка, стоматологічна 
поліклініка, станція швидкої медичної допомоги, міський 
інформаційно -  аналітичний центр медичної статистики.
Відділ охорони здоров’я у своїй діяльності керується Конституцією 

і законами України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, наказами міністерства охорони здоров’я України, 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації, рішенням 
обласної ради, Смілянської міської ради, рішеннями та 
розпорядженнями міського голови та цим положенням.

2. Основні завдання відділу
2.1. Забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони 

здоров’я ;
2.2. Забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони 

охорони здоров’я , медицини катастроф, державних стандартів, 
критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього 
природного середовища і санітарно -  епідемічного благополуччя 
населення, а також додержання нормативів професійної 
діяльності в галузі охорони здоров’я , вимог Державної 
фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних 
матеріалів і технологій ;

2.3. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я в місті 
для нормативного забезпечення населення медико -  санітарною 
допомогою ;

2.4. Здійснення заходів спрямованих на запобігання інфекційним 
захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію ;

2.5. Організація взаємодії медичних сил, засобів та лікувальних 
закладів у сфері медичного захисту населення у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій ;

2.6. Організація ліквідації медико -  санітарних наслідків 
надзвичайних ситуацій;

2.7. Організація надання медико - санітарної допомоги населенню, роботи 
органів медико - соціальної експертизи, судово - медичної експертизи;

2.8. Проведення збору та аналізу інформації про медико - соціальні наслідки 
надзвичайних ситуацій в межах інформаційно - аналітичної системи з 
питань надзвичайних ситуацій ;

2.9. Організація створення і раціонального використання резерву 
матеріально -  технічних ресурсів для здійснення заходів з медицини 
катастроф.
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3. Основні функції відділу
3.1. Підготовка пропозицій до проектів програм соціально - 

економічного розвитку міста та проектів міського бюджету, 
подання їх на розгляд міської ради та забезпечення їх виконання.

3.2. Сприяння міській раді у вирішенні питань соціально - 
економічного розвитку міста у межах своєї компетенції.

3.3. Вивчення стану здоров’я населення, здійснення заходів щодс 
запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, 
збільшення тривалості життя людей.

3.4. Подання в установленому законодавством порядку виконавчому 
комітету Смілянської міської ради, головному управлінню охорони 
здоров’я та медицини катастроф обласної державно: 
адміністрації необхідної інформації, документів та матеріалів.

3.5. Здійснення на основі галузевих медичних стандартів контролю зе 
якістю та обсягом медико -  санітарної допомоги, що надається 
закладами охорони здоров’я всіх форм власності.

3.6. Організація роботи з охорони здоров’я, материнства і дитинства 
відбір дітей та підлітків на санаторно -  курортне лікування 
контроль стану здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальнш 
закладах незалежно від форм власності, виробництва і якост 
продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров’я.

3.7. Організація проведення систематичного медичного обстеженні 
( диспансеризації ) осіб, які брали участь у ліквідації наслідкії 
Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зої 
відчуження.

3.8. Підготовка пропозицій , спрямованих на проведення реформи і 
галузі охорони здоров’я , і подання їх на розгляд міської ради.

3.9. Визначення потреби лікувально - профілактичних закладів міста і 
медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах 
інвентарі , паливі, засобах автотранспорту.

3.10. Здійснення організаційного і методичного керівництва робото» 
закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально 
профілактичної допомоги, медицини катастроф та забезпеченш 
санітарно -  епідемічного благополуччя населення на те риторі 
міста.

3.11. Здійснення фінансування закладів охорони здоров’я , як 
утримуються за рахунок коштів міського бюджету, контролі 
ефективного використання ними фінансових, матеріальних т і  

трудових ресурсів.
3.12. Впровадження в практику наукових досягнень та передовоп 

досвіду у галузі охорони здоров’я .
3.13. Здійснення контролю за підтриманням належного санітарного ті 

епідемічного стану в місті, організація пропаганди наукови: 
медичних і гігієнічних знань серед населення.

3.14. Вживання заходів щодо збереження мережі закладів охороні 
здоров’я , прогнозування її розвитку, під час розробленні 
проектів програм соціально - економічного розвитку міста 
Підготовка в установленому порядку підготовку комунальни 
закладів охорони здоров’я до державної акредитації. ь
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3.15. Сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні 
охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської 
експертизи, налагодження діяльності громадської консультативної 
або наглядової ради, громадських організації працівників охорони 
здоров’я та інших об’єднань громадян.

3.16. Організація правового виховання працівників галузі, роз’яснення 
законодавства про охорону здоров’я.

3.17. Визначення потреби у фахівцях різних спеціальностей для галузі 
охорони здоров’я, формування замовлення та організація в 
установленому порядку підготовки, перепідготовки та атестації 
працівників охорони здоров’я.

3.18. Організація роботи з питань охорони праці, безпеки руху засобів 
автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони 
здоров’я.

3.19. Розробка планів медико -  санітарного забезпечення населення в 
надзвичайних ситуаціях або в разі загрози їх виникнення, 
організація і здійснення медико -  санітарного забезпечення під 
час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.20. Забезпечення у визначений законом термін розгляду звернень 
громадян та їх об’єднань, здійснення контролю за цією роботою в 
закладах охорони здоров’я.

3.21. Сприяння санаторно -  курортному лікуванню інвалідів, ветеранів 
війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

3.22. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі 
охорони здоров’я.

3.23. Здійснення систематичного контролю за додержанням актів 
законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил 
керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми 
власності.

3.24. Виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією покладених 
на виконавчий комітет Смілянської міської ради завдань у галузі 
охорони здоров’я.

4. Права відділу

4.1. Давати згідно із законодавством обов’язкові для виконання 
розпорядження керівникам підприємств, установ , організацій , їх 
філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з 
питань, що належать до його компетенції, порушувати питання 
про їх відповідальність у порядку , встановленому законом;

4.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів -міського 
виконавчого комітету Смілянської міської ради , підприємств, 
установ та організацій, об’єднань громадян ( за погодженням з їх 
керівниками ) для розгляду питань, що належать до його 
компетенції;
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4.3. Одержувати в установленому порядку ввід інших структурних 
підрозділів виконавчого комітету Смілянської міської ради, 
підприємств, установ та організацій всіх форм власності 
інформацію, документи та інші матеріали, а від управління 
державної статистики у Смілянському районі -  безоплатно 
статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього 
завдань ;

4.4. Скликати в установленому порядку наради з питань , що належать 
до його компетенції;

4.5. Використовувати в установлено законодавством порядку кошти, 
добровільно передані підприємствами, установами , організаціями 
та окремими громадянами, для розвитку матеріально -  технічної 
бази закладів охорони здоров’я ;

4.6. Сприяти наданню на договірних засадах медико -  санітарної 
допомоги працівникам підприємств, установ та організацій .

5. Делеговані повноваження

5.1. Забезпечення у межах наданих повноважень доступності і
безоплатності медичного обслуговування на території міста ;

5.2. Забезпечення відповідно до законодавства України розвитку всіх 
видів медичного обслуговування , розвитку і вдосконалення мережі 
лікувальних закладів усіх форм власності, визначення потреби та 
формування замовлення на кадри для цих закладів, укладення 
договорів, на підготовку спеціалістів, організація роботи щодо 
удосконалення кадрів

5.3. Забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій 
населення лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення.

6. Організація діяльності відділу

6.1. Відділ охорони здоров’я очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади міським головою за 
погодженням з головним управлінням охорони здоров’я та 

-медицини катастроф
6.2. Начальник відділу охорони здоров’я визначає функціональні 

обов’язки працівників відділу охорони здоров’я та головних лікарів 
лікувально -  профілактичних закладів, підпорядкованих відділу 
охорони здоров’я;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису 
видатків на утримання відділу охорони здоров’я;

- призначає на посади і звільняє з посад працівників централізованої 
бухгалтерії, медичного статистика відділу охорони здоров’я;

- розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків , штатні \ 
розписи та баланси підвідомчих закладів , забезпечує своєчасне 
подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;



бсати участь у засіданні виконавчого комітету та 
:на ньому з питань, що належать до його компетенції; 

рмує населення про стан виконання повноважень 
на відділ охорони здоров’я, у відповідних засобах масової

л спеціаліст відділу охорони здоров’я , головні лікарі
-  профілактичних закладів підпорядкованих відділу

’я призначаються на посаду та звільняються з посади 
ю за поданням начальника відділу охорони здоров’я, 

охорони здоров’я під час виконання покладених на нього 
діє з іншими структурними підрозділами виконавчого 
іської міської ради, а також підприємствами,

, організаціями та об’єднаннями громадян.
еного вирішення питань, що належать до компетенції 

схсрони здоров’я, в ньому утворюється медична рада у 
■■чальника відділу охорони здоров’я ( голова медичної ради 

лікарів лікувально -  профілактичних закладів міста, 
спеціаліста відділу охорони здоров’я, членом медичної 

■юссду охорони здоров’я за посадою є також головний 
санітарний лікар міста. До складу медичної ради 

входити міські позаштатні спеціалісти, заступники 
лікарів та керівники структурних підрозділів закладів 
здоров’я. Склад медичної ради затверджується 

-міського відділу охорони здоров’я. Рішення медичної 
проводяться в життя наказами начальника відділу охорони

■ВК&8ДУ окремих питань охорони здоров’я у відділі охорони 
можуть утворюватись комісії ( міська міжвідомча комісія 

з тимчасовою втратою працездатності, комісія по 
за раціональним використанням бюджетних коштів, 

комісія, реабілітаційна комісія, комісія по розгляду 
громадян, комісія з питань надзвичайних ситуацій,
: контролю за малюковою смертністю та інші ). Склад 

та положення про них затверджує начальник відділу, 
здоров’я.

7. Прикінцеві положення

рсЕН здоров’я є юридичною особою, має самостійний 
виокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в 

установах, круглу печатку із зображенням Державного 
та своїм найменуванням, кутовий штамп та фірмові

ння відділу : м.Сміла, вул. Свердлова,61


