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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

радника міського голови з питань медичного обслуговування населення 

 

                          1.  Загальна частина 

 

1.1.  Радник міського голови з питань медичного обслуговування населення (далі радник 

міського голови) є посадовою особою місцевого самоврядування, на яку поширюється дія 

Закону України “ Про службу в органах місцевого самоврядування ”. Посада радника 

міського голови є посадою патронатної служби. 

1.2.  Радник міського голови призначається на посаду міським головою і звільняється з 

посади по закінченню повноважень міського голови. 

1.3. Радник міського голови підпорядковується міському голові. 

1.4.  Радник міського голови повинен знати: 

- Конституцію України; 

- Акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та 

діяльності міської ради; 

- Закони України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються 

діяльності міської ради; 

- Основні принципи роботи на комп'ютері 

 

                          2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 

2.1. Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я, санітарного та епідемічного 

благополуччя населення міста.  

2.2. Прогнозування розвитку мережі закладів та установ охорони здоров’я для 

нормативного забезпечення населення міста медико-санітарною допомогою. 

2.3. Моніторинг за дотриманням законодавства в сфері охорони здоров’я, держстандартів, 

критеріїв і вимог, направлених на охорону навколишнього природнього середовища, 

санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, нормативів і професіональної 

діяльності у сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування.  

2.4.Аналіз роботи суб’єктів, які надають платні медичні та фармакологічні послуги на 

території міста. 

2.5.Контроль за наданням медико-санітарної допомоги населенню міста. 

2.6.Надання  пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та 

проектів місцевих бюджетів. 

2.7.Сприяння впровадженню в практику роботи закладів та установ охорони здоров’я 

нових високоефективних форм і методів роботи. 

2.8.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників 

надання медичних послуг в лікувальних закладах, розташованих на території міста. 



 

3. СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ 

3.1. Радник міського голови при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з 

органами виконавчої влади, відділами, управліннями, структурними підрозділами   

міської ради, депутатами, постійними комісіями, іншими органами утвореними міською 

радою, 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. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу персоналу  

та з питань мобілізаційної роботи  

і цивільного захисту  В.О.Котляренко 

 


