
П О Л О Ж Е Н Н Я 
про сектор охорони здоров’я  

виконавчого комітету Вишневої міської ради 
 

1.Загальні положення 
 

1.1.Сектор охорони здоров’я Виконавчого комітету Вишневої міської ради (надалі - 
Сектор), який утворюється Вишневою міською радою, є підзвітним і підконтрольним 
Вишневій міській раді і підпорядковується в своїй діяльності Виконавчому комітету Вишневої 
міської ради, міському голові, заступнику міського голови згідно розподілу функціональних 
обов’язків.  

 

1.2.Сектор утворюється відповідно до чинного законодавства України. 
 

1.3.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами 
МОЗ, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями голови Київської обласної 
державної адміністрації, Вишневої міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням, 
а також іншими нормативно-правовими актами. 

 

1.4.Положення про Сектор та загальна чисельність його працівників затверджуються 
міською радою. 

 

1.5.Посадові особи місцевого самоврядування сектору охорони здоров’я призначаються 
на посаду та звільняються з неї міським головою згідно з Законом України ”Про службу в 
органах місцевого самоврядування”. 

 

2.Завдання, функції та права сектору 
 

2.1.Основними завданнями та функціями Сектору є: 
 

2.1.1.Вивчення стану здоров’я жителів м.Вишневе та с.Крюківщина, розробка заходів 
щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, що сприяє 
збільшенню продовження життя людей. 

 

2.1.2.Забезпечення в межах визначених законодавством прав жителів м. Вишневе та с. 
Крюківщина у сфері охорони здоров’я шляхом виконання відповідних державних і місцевих 
соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, надання 
населенню якісної медичної допомоги і медичних послуг через структурні підрозділи закладу 
охорони здоров’я Вишневої міської ради. 

 

2.1.3.Забезпечення реалізації державної та місцевої політики в галузі охорони здоров’я. 
 

2.1.4.Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного 
забезпечення населення медико-санітарною допомогою. 

 

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

 

2.1.6.Організація надання медико-санітарної допомоги населенню. 
 

2.1.7.Забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, 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. 

 



2.1.8. Здійснення спільно з Виконавчим комітетом Вишневої міської ради необхідних 
заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, 
інших надзвичайних ситуацій та своєчасного інформування Київської обласної державної 
адміністрації та населення про них, залучення в установленому законом порядку до цих робіт 
закладу охорони здоров’я Вишневої міської ради, організацій, підприємств, установ різних 
форм власності, а також населення. 

 

2.1.9.Розгляд та внесення в установленому порядку пропозицій щодо заохочення та 
нагородження працівників закладів охорони здоров’я Вишневої міської ради. 

 

2.1.10.Проведення роботи по виконанню заходів по боротьбі зі злочинністю та 
корупцією в закладах охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності Вишневої 
міської ради. 

 

2.1.11.Аналіз матеріалів, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів 
прокуратури, інших державних органів та установ за дорученням керівництва, сприяння 
своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду. 

 

2.1.12.Підготовка пропозицій до проектів програми соціально-економічного розвитку 
Вишневої міської ради, проектів місцевих бюджетів, подання їх на розгляд Вишневої міської 
ради. 

 

2.1.13.Здійснення, відповідно до компетенції, розгляду звернень громадян, відповідно 
до діючого законодавства України, контроль цієї роботи у закладі охорони здоров’я Вишневої 
міської ради. 

 

2.1.14.Надання ЗМІ інформації про діяльність Сектору та підпорядкованого йому 
закладу охорони здоров’я Вишневої міської ради. 

 

2.1.15.Здійснення інших повноважень у сфері охорони здоров’я, віднесених чинним 
законодавством України до його компетенції. 

 

2.2.Сектору надаються наступні права: 
 

2.2.1.Брати участь у роботі сесій Вишневої міської ради, нарадах та семінарах, які 
проводяться Вишневою міською радою або її виконавчим органом. 

 

2.2.2.Подавати Вишневій міській раді пропозиції, проекти рішень та розпоряджень 
Вишневого міського голови щодо роботи Сектору. 

 

2.2.3.Вносити пропозиції по корективам структурним підрозділам закладу охорони 
здоров’я Вишневої міської ради відповідно до потреби у медичному обслуговуванні населення 
даної територіальної громади. 

 

2.2.4.Здійснювати контроль за організацією лікувально-профілактичного процесу  
у закладі охорони здоров’я Вишневої міської ради. 

 

2.2.5.Контролювати хід виконання комплексних програм в галузі охорони здоров’я 
Вишневої міської ради. 

 

2.2.6.Отримувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Виконавчого 
комітету Вишневої міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, 
статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Сектор повноважень. 

 

2.2.7.Ініціювати про застосовування, у встановленому законодавством порядку, заходи 
заохочення або стягнення до працівників закладу охорони здоров’я Вишневої міської ради. 

 

3.Структура та організація роботи Сектору 
 



3.1.Структура та чисельність Сектору затверджується Вишневою міською радою 
Бучанського району Київської області.  

 

3.2.Сектор координує роботу закладу охорони здоров’я, який розташований на території 
Вишневої міської ради та перебуває у комунальній власності територіальної громади, 
співпрацює з профільними організаціями, підприємствами, установами різних форм власності 
в межах наданих повноважень згідно чинного законодавства.  

 

3.3.Сектор очолює завідувач.  
 

3.4.Завідувач Сектору призначається на посаду та звільняється з посади 
розпорядженням Вишневого міського голови за рекомендацією конкурсної комісії або за 
іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняється з посади 
розпорядженням Вишневого міського голови відповідно до чинного законодавства України. 

 

3.5.На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка має повну вищу освіту. 
 

3.6.Посадові особи та інші працівники Сектору призначаються на посаду 
розпорядженням Вишневого міського голови за рекомендацією конкурсної комісії Вишневої 
міської ради або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняються 
з посади розпорядженням Вишневого міського голови відповідно до чинного законодавства 
України. 

 

3.7.Робота Сектору ведеться у відповідності з планом роботи, який складається на 
підставі планів роботи Вишневої міської ради, доручень керівництва, директивних документів 
вищих інстанцій, завдань та функцій Сектору тощо. 

 

3.8.Завідувач Сектору: 
 

3.8.1.Здійснює керівництво діяльністю Сектору. 
 

3.8.2.Несе відповідальність за невиконання покладених на Сектор завдань. 
 

3.8.3.Визначає ступінь відповідальності посадових осіб та інших працівників Сектору. 
 

3.8.4.Контролює ведення діловодства, організовує збереження  документації і майна 
Сектору. 

 

3.8.5.Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і 
обґрунтованих прохань, розглядає у встановленому порядку звернення громадян, юридичних 
осіб. 

 

3.8.6.Інформує Вишневу міську раду про виконання рішень Вишневої міської ради, її 
виконавчого комітету, розпоряджень Вишневого міського голови у сфері охорони здоров’я та 
відповідає за висвітлення діяльності Сектору у засобах масової інформації в межах 
компетенції. 

 

3.8.7.Розподіляє обов'язки між посадовими особами та іншими працівниками Сектору, 
забезпечує підвищення їхньої ділової кваліфікації. 

 

3.8.8.Бере участь у нарадах, семінарах, конференціях, симпозіумах тощо. 
 

3.8.9.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. 
 

3.8.10.Представляє Сектор у відносинах з державними органами, підприємствами, 
установами, організаціями, у тому числі громадськими організаціями; 

 



3.8.11.Відряджає на взаємовигідних умовах фахівців системи охорони здоров’я для 
участі в міжнародних виставках, конгресах, ярмарках тощо або приймає у себе іноземних 
фахівців. 

 

3.8.12.Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством. 
 

4.Порядок внесення змін до положення 
 

4.1.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням Вишневої міської 
ради відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

5.Заключні положення 
 

5.1.Припинення, реорганізація та ліквідація Сектору здійснюється за рішенням 
Вишневої міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

5.2.Питання діяльності Сектору, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 
Міський голова          І.В.Діков 
 


