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Про затвердження Положення 
про відділ охорони здоров’я 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження 
Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної 
адміністрації», розпорядження Святошинської районної в м. Києві державної 
адміністрації від 30.07.2018 № 433 «Про внесення змін до чисельності 
керівництва та структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, штатного розпису та структури Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації затвердження структури,
чисельності керівництва та структурних підрозділів Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про відділ охорони здоров’я Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації:

від 26.08.2014 № 505 «Про затвердження Положення про управління 
охорони здоров’я Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації»;

від 27.09.2016 № 685 «Про внесення змін до Положення про управління 
охорони здоров’я Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації.

покласти на заступника 
адміністрації.

В. Каретко 

Т. Лозова

3. Контроль за виконанням цього розпорядження 
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Розпорядження

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ охорони здоров’я 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Відділ охорони здоров’я Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації (далі -  відділ) є структурним підрозділом апарату 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ( далі -  державна 
адміністрація), відділ підзвітний та підконтрольний голові державної 
адміністрації, підпорядкований безпосередньо заступникові голови державної 
адміністрації, з питань проходження державної служби, трудових відносин -  
керівникові апарату Святошинської державної адміністрації.

Організаційно-методичне керівництво відділом здійснює Департамент 
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації).

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Київської міської ради, 
розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами 
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Святошинсоко" 
районної в місті Києві державної адміністрації, іншими нормативно-правовими 
актами, а також цим Положенням.

3. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної 
політики в сфері охорони здоров’я в Святошинському районі м. Києва.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказів 
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), розпоряджень Святошинської
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районної в місті Києві державної адміністрації та здійснює контроль за їх 
виконанням;

2) розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, 
визначених нормативно-правовими актами;

3) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку 
відповідної території та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд 
державної адміністрації;

4) бере участь у прогнозуванні та плануванні розвитку мережі закладів 
охорони здоров’я в Святошинському районі м. Києва;

5) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою комунальних 
некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я, переданих до сфери 
управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

6) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань надання 
медичної допомоги населенню;

7) координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання 
медико-санітарної допомоги населенню Святошинського району м. Києва під 
час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) забезпечує пропагування здорового способу життя, медичних і 
гігієнічних знань серед населення;

9) сприяє кадровому забезпеченню закладів охорони здоров’я;

10) сприяє поширенню в установленому порядку передового досвіду г, 
закладах охорони здоров’я, розвиткові міжрегіонального співробітництва в 
сфері охорони здоров’я;

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання інфекційним 
захворюванням, епідеміям та їх ліквідації на території Святошинського району 
м. Києва;

12) забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян, 
установ, підприємств та організацій;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань 
мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимої 
законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;



15) розробляє проекти розпоряджень Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації з питань реалізації наданих повноважень;

16) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Відділ має право:

1) в установленому порядку надавати пропозиції щодо створення, 
реорганізації та ліквідації закладів охорони здоров’я;

2) залучати спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників 
громадських об’єднань (за згодою) до виконання окремих робіт, участі у 
вивченні питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати в установленому порядку інформацію та матеріали від 
інших структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, підприємств, установ та організацій, що необхідні для виконання 
покладених на нього завдань;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та 
конференції з питань, що належать до його компетенції;

5) вносити пропозиції в установленому порядку щодо удосконалення 
роботи Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в галузі 
охорони здоров’я.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
іншими структурними підрозділами Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, апаратом Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними 
органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також 
підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється 
з посади керівником апарату Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації на підставі наказу апарату Святошинської державної адміністрації 
за наявності погодження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) відповідно до вимог чинного законодавства.

8. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за
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організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних 
умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові державної адміністрації положення про 
відділ;

3) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 
роботи державної адміністрації;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 
ефективності роботи відділу;

5) звітує перед головою державної адміністрації про виконання 
покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що 
належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) може входити до складу колегії державної адміністрації;

8) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими 
структурними підрозділами державної адміністрації;

9) подає в установленому порядку пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому 

законодавством про державну службу, державних службовців відділу, 
присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до 
дисциплінарної відповідальності;

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності 
директорів комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони 
здоров’я), що віднесено до сфери управління державної адміністрації;

10) готує подання на призначення й звільнення директорів комунальних 
некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я), що віднесено до 
сфери управління державної адміністрації;

11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 
повноважень відділу;

12) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 
працівників відділу;
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14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

9. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади 
керівником апарату на підставі наказу апарату Святошинської державної 
адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.

10. Відділ має власний бланк, що затверджується розпорядженням 
державної адміністрації.

Керівник апарату О. Михайлов


