
 

 

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 Івано-Франківської міської ради, 

міському голові та заступнику міського голови згідно розподілу посадових 

обов’язків. 

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 є органом управління закладів  охорони здоров’я  

Івано-Франківської міської ради. 

1.4. Управління фінансується за рахунок коштів бюджету Івано-

Франківської міської  територіальної громади. 

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. 

1.5. Штатний розпис Управління затверджується виконавчим 

комітетом Івано-Франківської міської ради. 

1.6. Управління є неприбутковою установою, юридичною особою, має 

самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, в 

банках України. 

Управління має печатку із зображенням Державного Герба України і 

своїм найменуванням, штамп встановленого зразка, бланк.  

Управління набуває права юридичної особи з дня його державної 

реєстрації. 

Адреса Управління : м.Івано-Франківськ, вул. М.Грушевського, 

будинок 21, поштовий індекс 76004. 

1.7. Управління є головним розпорядником коштів бюджету Івано-

Франківської міської територіальної громади для закладів охорони здоров’я 

Івано-Франківської міської ради. 

1.8. У межах своїх повноважень Управління має право укладати від 

свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові й 

немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах 

України. 



 

1.9. Припинення діяльності Управління (ліквідація, реорганізація) 

здійснюється за рішенням Івано-Франківської міської ради у встановленому 

законодавством порядку. У разі припинення діяльності Управління (в 

результаті його ліквідації або реорганізації) його активи передаються одній 

або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зараховуються до доходу бюджету Івано-Франківської міської 

територіальної громади. 

 

2. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ 

2.1. До складу Управління входять : 

- відділ організації медичної допомоги населенню, 

- відділ економічно-правових питань, 

- інформаційно-аналітичний відділ. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ 

  3.1. Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я на 

території Івано-Франківської міської територіальної громади з урахуванням 

особливостей її соціально-медичного середовища. 

3.2. Здійснення аналізу показників стану здоров’я населення Івано-

Франківської міської територіальної громади, прогнозування розвитку 

мережі закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради згідно з 

медичними потребами громади. 

3.3. Здійснення контролю і координації діяльності закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради. 

3.4. Надання організаційно-методичної допомоги закладам охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради з питань організації медичної 

допомоги всіх рівнів. 

3.5. Контроль за дотриманням законодавства в сфері охорони 

здоров’я, стандартів лікування та нормативів надання медичної допомоги 

населенню в закладах охорони здоров’я  Івано-Франківської міської ради, 

проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та 

медичного обслуговування. 

3.6. Виконання державних, регіональних та міських  цільових програм 

у сфері охорони здоров’я Івано-Франківської міської територіальної 

громади згідно визначених завдань та в межах виділених асигнувань. 

3.7. Проведення перевірок у закладах охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради за усіма напрямами їх діяльності в межах наданих 

Управлінню повноважень. 

3.8. Здійснення контролю за станом надання первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в 

закладах Івано-Франківської міської ради. 

3.9. Сприяння впровадженню в практику роботи закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради нових високоефективних форм і 

методів роботи.  

3.10. Сприяння зміцненню матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради.    



 

3.11. Подання в установленому порядку пропозицій до  проєкту 

бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади, забезпечення 

в межах своїх повноважень його виконання. 

3.12. Здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони 

здоров’я. Сприяння залученню гуманітарної та іншої допомоги для закладів 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради. 

 

4. ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

 

4.1. Повноваження у сфері діяльності та здійснення керівництва 

закладами охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради. 

4.1.1. Здійснює управління закладами охорони здоров’я                                

Івано-Франківської міської ради. 

4.1.2. Визначає потребу у закладах охорони здоров’я та подає 

пропозиції Івано-Франківській міській раді, її виконавчому комітету щодо 

удосконалення мережі медичних закладів відповідно до медичних та 

соціально-економічних потреб Івано-Франківської міської територіальної 

громади та за наявності необхідної матеріально-технічної, організаційно-

методичної бази,  тощо. 

4.1.3. Здійснює моніторинг за укладенням закладами охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради договорів про медичне 

обслуговування населення з центральним органом виконавчої влади, який 

реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій 

медичного обслуговування населення (Національна служба здоров’я  

України). 

4.1.4. Забезпечує, в межах наданих повноважень, контроль  якості та 

доступності медичної допомоги, клініко-експертну оцінку якості надання 

медичної допомоги і медичного обслуговування населення. 

4.1.5. Вивчає стан здоров’я населення, розробляє заходи покращення 

показників здоров’я населення, зниження показників інвалідності, 

смертності тощо. 

4.1.6. Здійснює контроль за станом надання первинної медичної 

допомоги на засадах сімейної медицини, а також вторинної 

(спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

населенню Івано-Франківської міської територіальної громади. 

4.1.7. Координує забезпечення, відповідно до законодавства, 

пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення в межах виділених асигнувань. 

4.1.8. Сприяє охороні материнства і дитинства, наданню медичної 

допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. 

4.1.9. Координує надання медичної допомоги особам та дітям з 

інвалідністю, учасникам АТО/ООС, ветеранам війни та праці, 

військовослужбовцям, звільненим у запас або у відставку, багатодітним 

сім’ям, громадянам похилого віку, відповідно до чинного законодавства. 

4.1.10. Бере участь у забезпеченні військово-лікарської медичної 

комісії Івано-Франківського міського територіального центру 



 

комплектування та соціальної підтримки щодо проведення приписки 

допризовників та призову громадян України на строкову військову службу. 

4.1.11. Надає організаційно-методичну допомогу закладам охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради з питань організації медичної 

допомоги всіх рівнів. 

4.1.12. Організовує роботу  закладів  охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного 

стану  природного чи техногенного походження, в особливий період; 

організовує і контролює заходи з попередження, лікування, локалізації та 

ліквідації масових інфекційних захворювань; готує і подає пропозиції 

міському голові з метою стабілізації епідемічної ситуації, тощо. 

4.1.13. Сприяє здійсненню заходів територіальною спеціалізованою 

медичною  службою цивільного захисту місцевого рівня Івано-Франківської 

міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту. 

4.1.14.  Розглядає, в межах своєї компетенції, питання, пов’язані з 

будівництвом, капітальним та поточним ремонтом закладів охорони 

здоров'я  Івано-Франківської міської ради, сприяє розвиткові закладів 

охорони здоров’я міської ради. 

4.1.15. Вносить на розгляд Івано-Франківської міської ради пропозиції 

щодо змін до статутів закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської 

ради з врахуванням медичних та соціально-економічних потреб Івано-

Франківської міської територіальної громади. 

4.1.16. Організовує підготовку та проведення конкурсу на зайняття 

посади керівника комунального некомерційного підприємства охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради. 

4.1.17. Сприяє роботі товариств, асоціацій, інших громадських та 

неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я. 

4.1.18. Здійснює інші повноваження управління закладами охорони 

здоров’я  Івано-Франківської міської ради, визначені статутами цих 

закладів, контрактами із керівниками вказаних закладів, а також нормами 

чинного законодавства. 

4.2. Повноваження у сфері організації нормативно-правового 

забезпечення закладів охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради: 

4.2.1. Контролює виконання закладами охорони здоров'я Івано-

Франківської міської ради  покладених на них обов’язків. 

4.2.2. Погоджує установчі документи закладів охорони здоров'я, 

підпорядкованих Управлінню, подає виконавчому комітету Івано-

Франківської міської ради та Івано-Франківській міській раді відповідні 

проєкти рішень.  

Затверджує організаційну структуру, штатні розписи та погоджує 

фінансові плани закладів  охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради 

за поданням керівників цих закладів охорони здоров’я. 

4.2.3. Здійснює контроль за виконанням закладами охорони здоров’я 

Івано-Франківської міської ради  державних, регіональних та міських 

програм з питань поліпшення стану надання медичної допомоги населенню, 



 

соціально-економічного розвитку Івано-Франківської міської 

територіальної громади, тощо. 

4.2.4. Готує пропозиції до проєкту бюджету Івано-Франківської 

міської територіальної громади. 

4.2.5. Забезпечує розгляд  заяв, скарг, звернень громадян, закладів, 

підприємств, установ, організацій, запитів на інформацію, вжиття заходів 

щодо усунення причин, які їх викликають. 

4.2.6. Веде діловодство Управління згідно з номенклатурою справ 

Управління. 

4.2.7. Висвітлює в засобах мас-медіа інформацію про діяльність 

Управління. 

4.2.8. Здійснює інші повноваження у сфері охорони здоров’я, 

віднесені законодавством до компетенції Управління. 

4.3. Повноваження у сфері організації фінансового забезпечення 

закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради: 

4.3.1. Організовує розробку бюджетних запитів закладами охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради для подання фінансовому 

управлінню виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради в 

установленому порядку. 

4.3.2. Отримує бюджетні призначення на заклади охорони здоров’я 

Івано-Франківської  міської ради шляхом їх затвердження у рішенні про 

бюджет Івано-Франківської міської територіальної громади, доводить у 

встановленому порядку до закладів охорони здоров’я Івано-Франківської 

міської ради відомості про обсяги асигнувань. 

4.3.3. Здійснює внутрішній моніторинг за повнотою надходжень, 

отриманих закладами охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради, і 

витрачання коштів, в тому числі, отриманих відповідно до договорів про 

медичне обслуговування населення з центральним органом виконавчої 

влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових 

гарантій медичного обслуговування населення (Національна служба 

здоров’я України). 

4.3.4. Одержує звіти про використання бюджетних коштів від закладів 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради і аналізує ефективність 

використання  бюджетних коштів. 

4.3.5. Аналізує використання залучених закладами охорони здоров’я 

Івано-Франківської міської ради коштів  з  інших джерел для задоволення 

потреб розвитку закладів. 

4.3.6. Подає виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради, 

Івано-Франківській міській раді на затвердження тарифи на платні послуги 

з медичного обслуговування, які розроблені та надаються закладами 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради поза договорами про 

медичне обслуговування населення, укладеними з Національною службою 

здоров’я України, відповідно до чинного законодавства.  

4.3.7. Здійснює моніторинг подання закладами охорони здоров’я 

Івано-Франківської міської ради щоквартальних та щорічних звітних 

статистичних форм, іншої фінансової та бухгалтерської звітності. 



 

4.3.8. Здійснює постійний контроль за виконанням фінансових планів 

закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради. 

4.3.9. Здійснює контроль бухгалтерського обліку, складання звітності  

про фінансово-господарську діяльність Управління, відповідно до діючого 

законодавства. 

4.3.10. Складає проєкт кошторису Управління, забезпечує його 

виконання. Здійснює облік змін, які вносяться до кошторису видатків 

Управління за рішенням Івано-Франківської міської ради, та включає 

бюджетні призначення, встановлені рішенням про бюджет Івано-

Франківської міської територіальної громади на бюджетний рік, на 

конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією програм, віднесених до сфери 

діяльності Управління. 

4.3.11. Вживає заходи, в межах наданих повноважень, щодо 

запобігання та протидії корупції. 

4.4. Повноваження у сфері організації матеріально-технічного 

забезпечення закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради: 

4.4.1. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради, їх реконструкції  та 

переобладнанню, забезпеченню закладів охорони здоров’я медичним 

обладнанням та апаратурою. 

4.4.2. Здійснює контроль за використанням закладами охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради комунального майна за 

призначенням. 

4.4.5. Управління при виконанні покладених на нього завдань 

взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого  

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від 

форми власності, об’єднаннями громадян, одержує від них в установленому 

порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, 

необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

 

5. ПРАВА  УПРАВЛІННЯ  

 

5.1. Брати участь у роботі Івано-Франківської міської ради та 

засіданнях виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, тощо. 

5.2. Подавати Івано-Франківській міській раді, її виконавчому 

комітету  пропозиції та проєкти рішень з питань діяльності медичної галузі 

Івано-Франківської  міської територіальної громади. 

5.3. Надавати пропозиції Івано-Франківській міській раді щодо мережі 

закладів охорони здоров’я, відповідно до потреби у медичному 

обслуговуванні населення Івано-Франківської міської територіальної 

громади. 

5.4. Надавати пропозиції міському голові, заступникам міського 

голови, фінансовому управлінню виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради щодо фінансування галузі охорони здоров’я                                          

Івано-Франківської міської територіальної громади. 

5.5. Здійснювати, спільно з іншими виконавчими органами                                 

Івано-Франківської міської ради, заходи щодо ліквідації наслідків 



 

екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, інших 

надзвичайних ситуацій та своєчасно інформувати міського голову, 

заступників міського голови, виконавчий комітет Івано-Франківської 

міської ради, та населення про них, залучати в установленому 

законодавством порядку до цих робіт заклади охорони здоров’я                             

Івано-Франківської міської ради,  а також населення. 

5.6. Надавати організаційно-методичну допомогу закладам охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради з питань організації медичної 

допомоги всіх рівнів. 

5.7. Отримувати в установленому порядку від керівників закладів 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради, посадових осіб органів 

державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій всіх форм власності, навчальних закладів інформацію, 

документи, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання 

покладених на Управління повноважень. 

5.8. Розробляти проєкти контрактів з керівниками закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради. 

5.9. Зупиняти (скасовувати) у межах чинного законодавства і своєї 

компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради, якщо вони суперечать 

законодавству або видані з перевищенням повноважень. 

5.10. Погоджувати оренду майна та вільних площ приміщень, які 

знаходяться на балансі закладів охорони здоров’я Івано-Франківської 

міської ради. 

5.11. Проводити конференції медичних працівників, семінари, наради 

керівників, фахівців закладів охорони здоров’я з питань, що належать до 

компетенції управління. 

5.12. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів  

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради. 

5.13. Укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними 

особами, мати майнові й немайнові права, нести зобов’язання, бути 

позивачем і відповідачем у судах України. 

5.14. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі 

зв’язки з медичними закладами зарубіжних країн, міжнародними 

організаціями, фондами, тощо. 

 

6. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯМ 

 

6.1. Управління охорони здоров’я очолює начальник, який 

призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського 

голови відповідно до чинного законодавства України.  

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 медичного 

спрямуванння 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 

розпорядженням міського голови. 

Заступник начальника Управлінння в  разі відсутності начальника 

Управління виконує його функції. 

6.4. Начальник Управління охорони здоров’я: 

6.4.1. 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 Івано-Франківської міської ради в галузі охорони здоров’я у 

відносинах з юридичними та фізичними особами. 

6.4.2. Розробляє відповідного рівня документи системи управління 

якістю  Управління (далі - СУЯ), контролює  виконання вимог документації 

СУЯ. 

6.4.3. Сприяє організації взаємовідносин із структурним підрозділом 

охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 

виконавчими органами Івано-Франківської міської ради, підприємствами, 

організаціями, об’єднаннями громадян, одержує від них в установленому 

порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, 

необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

6.4.4. Видає накази, в тому числі обов’язкові до виконання 

працівниками Управління, підпорядкованими закладами охорони здоров’я 

Івано-Франківської міської ради, перевіряє їх виконання. 

6.4.6. Укладає договори, угоди та меморандуми, в межах своїх 

повноважень. 

6.4.7. Вносить міському голові  подання про заохочення та накладання 

дисциплінарних стягнень на керівників закладів охорони здоров'я Івано-

Франківської міської ради, подає міському голові клопотання про 

відзначення працівників закладів охорони здоров’я подяками міського 

голови, грамотами виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. 

6.5.6. Затверджує кошториси, паспорти бюджетних програм 

Управління, плани використання бюджетних коштів закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради, а також  структуру, штатні 

розписи та погоджує фінансові плани  закладів охорони здоров'я Івано-

Франківської міської ради. 

6.5.7. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади 

керівника, заступників керівника та головного бухгалтера закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської міської ради. 

6.5.8. Визначає міських експертів з основних напрямків роботи 

медичної галузі, контролює їх діяльність.  

6.5.9. Контролює діяльність керівників закладів охорони здоров’я 

Івано-Франківської міської ради, у межах своїх повноважень.  

6.5.10. Без доручення діє від імені Управління та представляє його 

інтереси в усіх установах і організаціях, у взаємовідносинах з юридичними 

та фізичними особами. 

6.5.11. Організовує роботу структурних підрозділів Управління, 



 

розподіляє посадові обов’язки між працівниками. 

6.5.12. Вирішує інші питання в межах своїх повноважень. 

6.6. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників 

Управління здійснюється шляхом видання розпорядження міського голови. 

6.7. При Управлінні охорони здоров’я створюється Колегія, яку 

очолює начальник Управління.  

Положення про Колегію та її склад затверджується наказом 

начальника Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради.  

Колегія на своїх засіданнях розглядає основні питання розвитку галузі 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської територіальної громади та 

скликається за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці. 

6.8. При Управлінні створюються комісії, координаційні ради, 

комітети, тощо, з числа керівників закладів охорони здоров’я                                   

Івано-Франківської міської ради та медичних спеціалістів, діяльність яких 

регламентуються положенням про них, за необхідності - із залученням 

фахівців виконавчих органів Івано-Франківської міської ради.  

 

 

 

 

 


