
MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАIНИ

НАКАЗ

Китв

Про затвердження Положения про
Вiддiл взаемодп з гпдприемствами, установами
та органтзашями, що належать до
сфери управлiння мiнiстерства

Вiдповiдно до пiдпункту 7 пункту 1 О Положения про Мiнiстерство
охорони здоров'я УкраУни, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв
УкраУни вiд 25 березня 2015 року № 267,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положения про Вiддiл взаемодц з гпдприемствами,
установами та органiзацiями, що належать до сфери управлiння мiнiстерства
(далi - Положения), що додасться.

2. Заступнику начальника Вiддiлу взасмодп з шдприемствами,
установами та органiзацiями, що належать до сфери управлiння мiнiстерства
(Ярошовець Я.О.), забезпечити зберiгання другого примiрника Положения та
ознайомлення з ним працiвникiв Вiддiлу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного
секретаря Янчука А.О.

В.о. Мiнiстра У. СУПРУН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства охорони
здоров'я Укра'iни
« -lc/!,,» t26 2019 р. № -/3()//

ПОЛОЖЕНИЯ
про Вiддiл взаемодй з пiдприсмствами, установами

та органiзацiями, що належать до сфери управлiння мiнiстерства

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Вiддiл взаемодп з гпдприемствами, установами та органiзацiями, що
належать до сфери управлiння мiнiстерства (далi - Вiддiл) с самостiйним
структурним пiдроздiлом Мiнiстерства охорони здоров'я Укра'iни (далi - МОЗ
Укра'iни).

1.2. У сво'iй дiяльностi Вiддiл керуеться Конститушсю Украши,
Кодексом законiв про працю Укра'iни, Цивiльним кодексом Украши,
Господарським кодексом Укра'iни та Бюджетним кодексом Украгни, законами
Укра'iни «Про державну службу», «Про запобiгання корупцп», «Про очищения
влади», «Про центральнi органи виконавчо'i впади», «Про звернення громадян»,
«Про доступ до публiчно'i гнформацй», «Про акцiонернi товариства», «Про
управлiння об'ектами державног власносп», «Про передачу об'екпв права
державно'( та комунально'i власностi», «Про державно-приватне партнерство»,
Основами законодавства Украши про охорону здоров'я, мiжнародними
договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою Украши,
постановами Верховно'( Ради Украши, актами Президента Украгни, Кабiнету
Мiнiстрiв Украши та центрального органу виконавчо'i влади, що забезпечуе
формування та реалтзуе державну полiтику у сферi державног служби,
Положениям про Мiнiстерство охорони здоров'я Украгни, затвердженим
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 25.03.2015 № 267, цим
Положениям, наказами МОЗ Укра'iни та iншими нормативно-правовими
актами.

1.3. Вiддiл шдпорядковуегься Державному секретарю МОЗ Украши
вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

2. OCHOBHI ЗАВДАННЯ

2.1. Iнформацiйно-органiзацiйне та документальне забезпечення
... . . .взаемодц з гцдприсмствами, установами та органгзашями, що належать до

сфери управлiння мiнiстерства (далi - юридичнi особи).
2.2. Здiйснення аналiтично'i та органiзацiйно'i роботи з питань

iнвестицiй, капiтальних вкладень, майнових вiдносин та дiяльностi юридичних
осiб.

2.3. Забезпечення в межах компетенш: реалiзацн МОЗ Украгни
економiчних складових державно) полiтики у сферi охорони здоров'я з питань



2

iнвестицiй, капiтальних вкладень, майнових вiдносин та дiяльностi юридичних
осiб.

2.4. Здiйснення контролю за дотриманням керiвниками юридичних осiб,
умов контракту та статуту.

2.5. Участь у розробцi в галузi охорони здоров'я iнвестицiйних проектiв,
проектiв Державноi' програми економiчного i соцiального розвитку Украши,
Державного бюджету Украi'ни, Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв
Укратни.

2.6. Участь у розробцi та органiзацii' виконання планiв та заходiв,
спрямованих на розвиток i удосконалення матерiально-технiчноi' бази
юридичних осiб, що належать до сфери управлiння МОЗ Украгни за рахунок
коштiв державного бюджету, iнвестицiй та iнших джерел вiдповiдно до
законодавства.

2. 7. Участь у вжиттi заходiв щодо усунення причин i умов, якi
призводять до незаконного та неефективного використання державних коштiв
та матерiальних цiнностей у юридичних осiб.

2.8. Участь у роботi щодо удосконалення методiв фiнансового i
бюджетного планування, фiнансування, а також звiтностi про використання
бюджетних коштiв в галузi охорони здоров'я.

2.9. Участь у розробцi показникiв до проекту Закону Украгни «Про
Державний бюджет Украши», а також контролю за виконанням державного
бюджету на вiдповiдний рiк в частинi iнвестицiй та капiтальних вкладень.

2.1 О. Забезпечення складання та подання планово-фiнансовоi' звiтностi та
оперативнот iнформацii' центральним органам виконавчот влади.

2.11. Участь у органiзацii' впровадження новiтнiх технологiй, у тому
числi енергозберiгаючих, в будiвництвi та експлуатацii' будiвель i споруд
юридичних осiб.

2.12. Координацiя планово-фiнансовоi' дiяльностi юридичних осiб.
2.13. Забезпечення ефективног роботи, своечасного i точного виконання

завдань органiв державнот влади.
2.14. Розробка та впровадження програм енергозбереження, державних

програм в галузi капiтального ремонту, реконструкцй, реставрацй та
будiвництва юридичних осiб.

2.15. Органiзацiя роботи щодо залучення iнвестицiй для розвитку галузi
охорони здоров'я.

2.16. Органiзацiя та координацiя процедури складання, затвердження
(погодження) та контролю виконання фiнансових планiв юридичних осiб, якi
знаходяться у сферi управлiння МОЗ Украши,

2.17. Реалiзацiя державнот полiтики у сферi управлiння обсктами.. .державнот власносп в межах повноважень, покладених на мппстерство.
2.18. Органiзацiя та координашею роботи з приватизацй, корпоратизацп.
2.19. Органiзацiя та координашею роботи з управлiння корпоративними. . .правами, якт належать держав: у статутних кашталах господарських товариств.
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2.20. Органiзацiя та забезпечення роботи з контролю за реоргангзашею,
лiквiдацiею та здiйсненням процедури банкрутства гпдприемств.

3. ФУНКЦII

Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:
3.1. Органiзовуе забезпечення проведения комiсiйних перевтрок в

юридичних особах.
3.2. Забезпечуе органiзацiю роботи щодо перевiрки виконання умов

контрактiв з керiвниками пiдпорядкованих юридичних осiб.
3 .3. Забезпечуе органiзацiю роботи щодо опрацювання проектiв статутiв

пiдпорядкованих юридичних осiб спiльно з iншими структурними пiдроздiлами
МОЗ Украши та готус проекти вiдповiдних наказiв.

3.4. Забезпечуе органiзацiю роботи щодо опрацювання звiтiв про. .
результати виконання умов контракту кертвниками шдпорядкованих
юридичних осiб та дотримання юридичними особами вимог законодавства.

3.5. Органiзовуе пiдготовку довiдковоi" шформацй, iнших матерiалiв з
питань компетенцй Вiддiлу.

3.6. Забезпечуе ведения облiку юридичних осiб, що перебувають в
управлiннi МОЗ Украши, здiйснюе контроль за ефективним використанням та
збереженням таких закладiв, гплприсмств, установ та органiзацiй вiдповiдно до
пункту 11 частини першот статтi 6 Закону Украши «Про управлiння об'сктами
державног власносп».

3. 7. Органiзовуе роботу з питань утворення, реорганiзацii", лiквiдацii"
юридичних осiб, що належать до сфери управлiння МОЗ Украши, заснованих
на державнiй власностi.

3.8. Бере участь у пiдготовцi проектiв концепцiй розвитку
законодавства у сферi охорони здоров'я.

3 .1 О. Вносить пропозицп щодо розмiщення матерiалiв вiдповiдно до
компетенцй на офiцiйному веб-сайтi МОЗ Украши.

3.12. Розглядае, у межах своег компегенцп, запити та звернення народних
депутатiв Украши, запити та звернення фiзичних та юридичних осiб. Вивчае
питания, порушен! у запитах та зверненнях, готус обrрунтованi пропозицц
щодо Ух вирiшення. Готус та подае керiвництву МОЗ Украши проекти
вiдповiдей на запити та звернення. Розглядае пропозицп, заяви, скарги
громадян, надас роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до
компетенцп Вiддiлу.

3 .13. Узагальнюс показники фiнансово-економiчноi"
юридичних осiб з метою iнформацiйного забезпечення
управлiнських рiшень керiвництвом МОЗ Украши.

3.14. Здiйснюе аналiз виконання капiтальних видаткiв на охорону
здоров'я державного та мiсцевих бюджетiв та "ix рiчних планiв, забезпечу€
використання результатiв аналiзу при формуваннi бюджетних запитiв.

. .
ДlЯЛЬНОСТl

прийняття
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3 .15. Бере участь у розробцi бюджетного запиту та пропозицiях щодо
обсягiв капiтальних видаткiв на охорону здоров'я для врахування у проектi
Закону Украши «Про Державний бюджет Украши» на вiдповiдний рiк,
вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi галузi охорони здоров'я.

3.16. Забезпечуе розроблення проектiв паспортiв бюджетних програм по
iнвестицiях та капiтальних вкладеннях, наказiв про i'x затвердження та подання
i'x до Мiнiстерства фiнансiв Украши.

3 .1 7. Органтзовуе роботу по формуванню (внесению обгрунтованих змiн)
до мережi розпорядникiв та одержувачiв бюджетних коштiв маз Украi'ни.

3.18. В установленому порядку розглядае питания щодо внесения змiн до
кошторисiв, планiв асигнувань та планiв використання по юридичних особах.

3 .19. Бере участь у складанi зведеного кошторису та зведеного плану
асигнувань державного бюджету в частинi iнвестицiй та капiтальних вкладень.

3.20. Вивчае та проводить аналiз фiнансово-економiчного стану
шдприемств, надання пропозицiй щодо удосконалення i'x фiнансово
господарськот дiяльностi.

3 .21. Сгпвпрацюе з органами державнот влади, органами мiсцевого
самоврядування, юридичними особами, об'еднаннями громадян з питань, що
належать до компетенцй Вiддiлу.

3.22. При потребi надае органiзацiйно-методичну та практичну допомогу
юридичним особам, управлiнням (головним управлiнням) охорони здоров'я з
питань фiнансово-економiчноi' дiяльностi.

3.23. Бере участь у проведеннi аналiзу фiнансово-господарськоi'
дiяльностi юридичних осiб щодо ефективного використання бюджетних
коштiв, дотримання фiнансово-бюджетноi' дисциплiни в частинi iнвестицiй та
каштальних вкладень.

3.24. Здгйснюе фiнансування юридичних осiб в частинi iнвестицiй та
каштальних вкладень.

3.25. Здгйснюс монiторинг виконання зведеного бюджету охорони
здоров'я в частинi iнвестицiй та капiтальних вкладень.

3.26. Здгйснюе фiнансовий супровiд бюджетних програм маз Украi'ни в
частинт [нвестишй та капiтальних вкладень.

3 .27. Приймае участь у наданнi пропозицiй щодо розвитку дiяльностi
державних гпдприемств та господарських товариств, що належать до сфери
управлiння маз Украши (далi - шдприсмства) на пiдставi результатiв аналiзу
виконання фiнансових планiв шдприемств,

3.28. Бере участь у розробленнi проектiв законiв Украi'ни, указiв i
розпоряджень Президента Украi'ни, постанов Верховно) Ради Украгни й
Кабiнету Мiнiстрiв Украши з питань державного регулювання фiнансово
економiчноi' дiяльностi.

3.29. Надае пропозицii' щодо фiнансування, будiвництва, реконструкцii',
капiтального ремонту, а також розподiлу бюджетних коштiв по замовниках,
сприяе залученню позабюджетних коштiв для фiнансування об'екпв
юридичних осiб, зшйснюс контроль за i'x цiльовим i ефективним
використанням.
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3.30. Забезпечуе ведения програми зменшення споживання паливно
енергетичних ресурсiв та води юридичними особами.

3 .31. Забезпечуе органiзацiю розгляду матерiалiв для надання згоди
МОЗ Украгни на оренду нежилих примiщень.

3.32. Бере участь у пiдготовцi матерiалiв для приймання-передачi
цiлiсних майнових комплексiв, будiвель, споруд, земельних дiлянок, основних
засобiв iншого майна юридичних осiб.

3.33. Забеэпечуе, в межах компетенцй, пiдготовку iнформацi1 та. . ..матергалгв контролюючим органам державно: влади, якими проводяться
плановi та позаплановi перевiрки МОЗ Укра1ни.

3.34. Забезпечуе, в межах компетенцп, органiзацiю та монiторинг
свосчаснот пiдготовки юридичних осiб, що належать до сфери управлiння МОЗ
Украши до роботи в осiнньо-зимовий перiод.

3.35. Розглядае звернення iнших юридичних та фiзичних осiб з питань,
що належать до компетенцi1 Вiддiлу, за необхiдностi вживае згiдно iз
законодавством заходи за результатами 1х розгляду.

3.36. Бере участь у пiдготовцi пропозицiй МОЗ Украгни щодо... .приватизацп гпдприемств.
3.37. Забезпечуе розгляд та затвердження у встановленому порядку

технiко-економiчних обгрунтувань, перелгкгв та титульних спискiв будов,
проектiв будiвництва.

3.38. Аналтзуе стан об'скпв незавершеного будiвництва, забезпечус
пiдготовку та подання на розгляд керiвництву МОЗ Украгни пропозицiй щодо
Ух подальшого використання, зокрема приватизацi1.

3.39. Приймае участь у комплекс! заходiв щодо контролю виконання. . .страгепчного плану розвитку гпдприемств з урахуванням прогнозних напрямш
1х розвитку.

3.40. Здiйснюе в межах компетенцй Вiддiлу контроль за виконанням. . .кертвниками гцдприемств умов укладених з ними трудових договорш
(контрактiв).

3 .41. Розглядае та здiйснюе аналiз проектiв фiнансових плангв
гпдприемств, готуе до них висновки та подае на затвердження.

3 .42. Здiйснюе монiторинг виконання показникiв фiнансових плангв
пщприемств.

3.43. Координуе роботу юридичних осiб, що належать до сфери
управлiння МОЗ Украгни, з питань вiднесених до функцiональних завдань
Вiддiлу та здiйснюе у межах свогх повноважень контроль за додержанням ними
законодавства.

3.44. Узагальнюе звiти гпдприсмств про виконання фiнансових планiв та
забезпечуе складання та подання до вiдповiдних державних органiв. .. . .консолщованог звпносп.

3.45. Здiйснюе, в межах компетенцц, проведения заходiв по монiторингу
виконання зведеного бюджету охорони здоров'я.

3.46. Бере участь у розробленнi проектiв законiв Украши, указiв 1
розпоряджень Президента Украгни, постанов Верховно? Ради Украгни й
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Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни з питань державного регулювання фiнансово
економiчно'i дiяльностi юридичних осiб.

3 .47. Опрацьовус, в межах компетенцi'i, планово-фiнансову та
статистичну звiтнiсть для подальшого подання Тi центральним органам
виконавчот влади у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.48. Приймае участь у забезпеченнi доступностi до iнформацi'i про
бюджет вiдповiдно до законодавства.

3 .1 7. Надае пропозицп щодо управлiння корпоративними правами
держави в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв Укра'iни.

3.18. Готуе пропозицi'i щодо кандидатури осiб, якi представляють
iнтереси держави на загальних зборах та в наглядових радах господарських
товариств, функцi'i з управлiння корпоративними правами держави в яких вони
здiйснюють, та в наглядових радах державних унiтарних гпдприемств (далi -
представники держави), забезпечують 'ix обрання (призначення), видають. .представникам держави довзреносп на
загальних зборах таких господарських
укладають з ними договори доручення.

3. 51. Готус пропозицi'i керiвництву щодо надання згоди Фонду державного
майна Украши на передачу об'скттв державно'i власностi до статутних капiталiв

. .представництво штересгв держави у
товариств, а за необхiдностi також

. . . . .господарських товариств, у тому чисш гпдприсмств з шоземними гнвестишями,
що створюються за участю держави.

3.52. Надае пропозицiю керiвництву щодо погодження передачi об'екпв
державнот власностi в комунальну власнiсть, до сфери управлiння iнших
органiв, уповноважених управляти об'сктами державно'i власностi,
господарських структур або в користування Нацiональнiй академi'i наук
Укра'iни, галузевим академiям наук, а також передачу об'ектгв комунальнот
власностi в державну власнiсть; у випадках, передбачених законодавством,
приймають рiшення про передачу об'скпв державно'i власностi в комунальну
власнiсть, до сфери управлiння iнших органiв, уповноважених управляти
об'ектами державно'i власностi, господарських структур або в користування
Нацiональнiй академi'i наук Укра'iни, галузевим академiям наук.

3.53. Надае пропозицiю керiвництву щодо погодження тпдприемствам,
установам, органiзацiям, що належать до сфери 'ix управлiння, а також
господарським товариствам, у статутному кагптал: яких частка держави
перевищуе 50 вiдсоткiв, повноваження з управлiння корпоративними правами
держави яких вiн здгйснюс, договори про спiльну дiяльнiсть, договори кoмici'i,
доручення та управлiння майном, змiни до них та контролюють виконання
умов цих договорш.

3.54. Забезпечуе надання розпоряднику €диного реестру об'екпв
державно'( власностi вiдомостей про об' екти державно)' власностi для
формування i ведения зазначеного реестру.

3.55. Забезпечус проведения iнвентаризацi'i майна державних гпдприемств,
установ, органiзацiй, господарських структур вiдповiдно до визначеного
Кабiнетом Мiнiстрiв Укра'iни порядку.
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3.56. Забезпечуе оформления прав на земельнi дiлянки (у разi вiдсутностi
необхiдних документiв) та уточнения меж земельних дiлянок державних i
казенних гпдприемств, державних установ, органiзацiй та об'сктiв нерухомостi
(будiвлi, споруди), що не увiйшли до статутних капiталiв господарських
товариств, утворених у процесi корпоратизацi'i державних пiдприсмств.

3.57. Органгзашя та забезпечення роботи з контролю за здiйсненням
процедури банкрутства пiдприсмств.

3.58. Виконуе iншi доручення керiвництва, що не суперечать цьому
Положению.

4. СТРУКТУРА

4.1. Вiддiл складаеться з 7 штатних посад, з яких:
1 - начальник Вiддiлу;
1 - заступник начальника Вiддiлу;
5 - головний спецiалiст.
4.2. Головнi спецiалiсти прямо пiдпорядковуються начальнику Вiддiлу.
4.3. Положения про Вiддiл розробляетъся начальником Вiддiлу та

затверджуеться наказом в.о. Мiнiстра.
4.4. На посади працiвникiв. .

вгдповщають вимогам, встановленим
службу».

4.5. Обов'язки, права
передбаченi в посадових
секретарем маз Укра'iни.

Вiддiлу призначаються особи, якi
Законом Укра'iни «Про державну

i вiдповiдальнiсть головних спецiалiстiв Вiддiлу
iнструкцiях, якi затверджуються Державним

5. ПРАВА

Вiддiл мае право:
5.1. Одержувати у встановленому порядку вiд структурних пiдроздiлiв

апарату маз Украши, центральних органiв виконавчог влади, дiяльнiсть яких
спрямовустъся та координусться Кабiнетом Мiнiстрiв Украши через Мiнiстра
охорони здоров'я Укратни (далi - служби) та юридичних осiб сфери управлiння
маз необхiдну iнформацiю, а, у разi потреби, вiдповiднi документи, необхiднi
для виконання покладених на Вiддiл функцiй.

5.2. Надавати роз'яснення працiвникам апарату маз Украгни, служб та
юридичних осiб сфери управлiння маз Укратни з питань, що належать до
компетенцi'i Вiддiлу.

5.3. Брати участь у нарадах та iнших заходах, що проводяться в апаратi
маз Украши, службах та юридичних особах, що належать до сфери управлiння
маз Украши, скликати наради та робочi групи з питань, що належать до
компетенцй Вiддiлу.

5 .4. Вносити керiвництву маз
удосконалення роботи Вiддiлу, роботи
структури маз Украши.

Укра'iни пропозицi'i з питань
та органiзацiйно-функцiональноI
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5.5. У межах свотх повноважень залучати працiвникiв структурних
пiдроздiлiв маз Украши, за погодженням з i"x керiвниками, до виконання. . . .окремих завдань 1 заходгв щодо комплексного вирццення завдань, якт
вiдносяться до компетенцп Вiддiлу.

5.6. Брати участь у наукових форумах, виставках, семiнарах, нарадах з
питань, що стосуються компетенцп Вiддiлу.

5.7. Проводити перевiрки дiяльностi юридичних осiб з питань, що
належать до компетенцп Вiддiлу, в межах компетенцii' здiйснювати контроль за. .повнотою та своечаснгстю усунення недолткгв 1 порушень, встановлених цими
перевiрками у юридичних особах.

5.8. Користуватися безоплатно базами даних, реестрами та iншими
видами iнформацiйних ресурсiв органiв державног влади, державними
системами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими
технiчними засобами.

5.9. В межах компетенцп залучати в установленому порядку
спецiалiстiв структурних пiдроздiлiв апарату маз Украгни, служб та
юридичних осiб сфери управлiння маз Украши, iнших спецiалiстiв для
проведения перевiрки та вжиття необхiдних заходiв щодо оперативного
усунення порушень у виконаннi актiв законодавства, наказiв i доручень
кергвництва.

5.1 О. Перевiряти повноту усунення порушень, виявлених попереднгми
переырками.

6. КЕРIВНИЦТВО втддшу
6.1. Вiддiл очолюе начальник Вiддiлу, який призначастъся на посаду та

звшьнястъся з посади керiвником державног служби.
6.2. Начальник Вiддiлу мае одного заступника.
6.3. Управлiнськi та органiзацiйно-розпорядчi функцй в межах

компетенцй, визначеног цим Положениям, виконують начальник Вiддiлу,
заступник начальника Вiддiлу.

6.4. На посаду начальника Вiддiлу, заступника начальника Вiддiлу
призначаються особи, яким присвоено ступiнь вищог освiти не нижче магiстра*,
якi мають досвiд роботи на посадах державног служби категорiй «Б» чи «В» або
досвiд служби в органах мiсцевого самоврядування, або досвiд роботи на
керiвних посадах шдприсмств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми. . . .власносп не менше двох рокгв, вшьно володцоть державною мовою, шляхом
призначення на посаду державноi' служби за результатами конкурсу, крiм
випадкiв, передбачених Законом Украгни «Про державну службу».

*У разi коли особа, яка претендус на зайняття вакантног посади, здобула вищу освiту
за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста (повну вищу освiту) вiдповiдно до пiдпункту
2 пункту 2 роздiлу XV «Прикiнцевi та перехiднi положения» Закону Украгни «Про вищу
освггу», така освiта приргвнюсться до вищог освiти ступеня магiстра.

6.5. Начальник Вiддiлу, заступник начальника Вiддiлу повиннi мати
знания та вмпи:
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6. 5 .1. застосувати законодавчi акти: Конституцiю Укра'iни, Кодекс законiв
про працю Укра'iни, Цивiльний кодекс Укратни, Господарський кодекс Украгни
та Бюджетний кодекс Украгни, закони Укра'iни «Про державну службу», «Про
запобiгання корупцп», «Про очищения влади», «Про центральнi органи
виконавчо] влади», «Про звернення громадян», «Про доступ до публiчно'i
iнформацi'i», «Про акцiонернi товариства», «Про управлiння об'ектами
державно'( власносп», «Про передачу об'скпв права державно'( та комунальнот
власностi», «Про державно-приватне партнерство», Основи законодавства
Укра'iни про охорону здоров'я, мiжнароднi договорами, згода на обов'язковiсть
яких надана Верховною Радою Украгни, постанови Верховно) Ради Укра'iни,
акти Президента Укра'iни, Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни та центрального органу
виконавчог влади, що забезпечуе формування та реашзуе державну полiтику у
сферi державно'i служби та iншi нормативно-правовi акти;

володiти професiйними знаниями, сучасних iнформацiйних технологiй
(впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Intemet);

вiльно користуватись законодавчою базою Liga;
вмiти використовувати офiсну технiку.
мати такi компетенцi'i як:

лiдерство: ведения дiлових переговорiв, вмiння обгрунтовувати. . .власну позишю, досягнення юнцевих результапв;
прийняття ефективних рiшень: вмiння вирццувати комплекснт

завдання, аналiз державно; полiтики та планування заходiв з i"i реалiзацi'i,
вмiння працювати з великими масивами iнформацi'i, вмiння працювати при
багатозадачностi, встановлення цiлей, прiоритетiв та ортентиргв;

комунiкацiя та взаемошя: вмiння ефективно'i комунiкацi'i та
публiчних виступiв, вiдкритiсть;. . . . . .впровадження змгн: реалтзашя плану змгн, здатнтстъ шдтримувати
змiни та працювати з реакшею на них, оцiнка ефективностi здiйснених змiн;

управлiння органгзашею роботи та персоналом: органiзацiя i
контроль роботи, вмiння працювати в командi та керувати командою,
мотивування, оцiнка i розвиток пiдлеглих, вмiння розв'язання конфлiктiв;

особистiснi компетенцй: аналiтичнi здiбностi, дисциплiна 1

системнiсть, iнновацiйнiсть та креативнiсть, самоорганiзацiя та оргенташя на. . . .розвиток, дипломатичнтсть та гнучюсть, незалежнгсть та ппшативнгсть,
ортенташя на обслуговування, вмiння працювати в стресових ситуацiях.

6.6. На час вiдсутностi начальника Вiддiлу у зв'язку з вiдпусткою,
хворобою та iншими причинами, виконання його обов'язкiв покладаеться на
заступника начальника Вiддiлу.

6.7. На час вiдпустки начальника Вiддiлу та заступника начальника
Вiддiлу у зв'язку з вiдпусткою, хворобою та iншими причинами, виконання
його обов'язкiв покладаетъся на вiдповiдного головного спецiалiста Вiддiлу
визначеного наказом Державного секретаря за пропозишею начальника Вiддiлу

6.8. Права, обов'язки i вiдповiдальнiсть начальника Вiддiлу, заступника
начальника Вiддiлу визначаються цим Положениям.

6.9. Начальник Вiддiлу:
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6.9.1. Здгйснюе загальне керiвництво дiяльнiстю Вiддiлу, органтзовуе
планування роботи, забезпечус виконання покладених на нього завдань та
функцiй.

6.9.2. Розподшяс обов'язки мiж працiвниками, визначае стушнь
вiдповiдальностi кожного, координуе та контролюс 'ix роботу.

6.9.3. Забезпечуе ефективне виконання покладених на Вiддiл завдань
щодо реалiзацi'i державно'( полiтики у сферi охорони здоров'я та в межах
компетенцй закрiплених за Вiддiлом.

6.9.4. Плануе, регулюе та контролюе ефективну взасмодгю Вiддiлу з. . . . . ..
тншими зашкавленими шдроздшами органш виконавчот влади, громадськими
об'еднаннями та науковими органiзацiями при розв'язаннi питань, що
стосуються дiяльностi Вiддiлу.

6.9.5. Органтзовуе пiдготовку та вгзуе:
листи, запити та документи на адресу органiв державнот влади,

органiв мiсцевого самоврядування, iнших юридичних та фiзичних осiб, що
стосуються основно'i дiяльностi МОЗ Укра'iни i мають iнформацiйно
роз'яснювальний характер таз питань, що належать до компетенцп Вiддiлу;

службовi листи, доповiднi записки, довiдки i документи
iнформацiйного, довiдкового або аналiтичного характеру з питань, що
знаходяться в компетенцц Вiддiлу, пiдготовленi для внутрiшнього
використання в апаратi МОЗ Украгни;

супровiднi листи до запитiв на iнформацiю, якi надiйшли на адресу
МОЗ Украши, належним розпорядникам iнформацi'i.

6.9.6. Подас вiдповiдно до законодавства пропозицп кергвництву
МОЗ Украгни, пропозицй щодо: . .призначення на посади, звшьнення з посад та перемтщення
працiвникiв Вiддiлу та вирiшення iнших питань службово'i дiяльностi;

вдосконалення роботи Вiддiлу, МОЗ Укра'iни.
6.9.7. Розробляе положення про Вiддiл та посадов! iнструкцi'i працiвникiв

Вiддiлу та подае на затвердження керiвництву МОЗ Украi'ни.
6.9.8. Органтзовуе розробку проектiв нормативно-правових актiв,

державних програм, що належать до компетенцi'i Вiддiлу.
6.9.9. У межах наданих повноважень визначас полiтику дiяльностi

Вiддiлу.
6. 9 .1 О. Контролюе процеси реалiзацi'i державно'( полiтики у сферi охорони

здоров'я в межах компетенцп Вiддiлу, виконання нормативно-правових актiв,
розпоряджень i наказiв по МОЗ Украi'ни, у межах затверджених посадових
обов'язкiв.

6.9.11. Здiйснюе аналiз стану i тенденцii' розвитку сфери охорони
здоров'я, дiяльностi Вiддiлу та приймае вiдповiднi рiшення щодо усунення
недолткгв 1 закрiплення позитивних тенденцiй.

6.9.12. Органгзовуе, регулюс та контролюс своечасний та якiсний розгляд
працiвниками Вiддiлу звернень громадян, громадських об'еднань, державних i
не державних юридичних осiб, органiв мiсцевого самоврядування з питань, якi
стосуються дiяльностi Вiддiлу, а також розробляс за результатами i'x аналiзу



11

. . .вгдповгднт ргшення зпдно з чинним законодавством, якт вносить на розгляд
кертвництва.

6.9.13. Виконуе за дорученням керiвництва завдання, отриманi вiд органiв
виконавчог влади вищого рiвня, готус керiвництву доповiднi записки, проекти
наказтв та розпоряджень.

6.9.14. Забезпсчуе дотримання працiвниками Вiддiлу законодавства
Укра(ни з питань державно'( служби, правил внутрiшнього службового
розпорядку, правил етичнот поведiнки.

6.9.15. Залучае фахiвцiв служб та юридичних осiб сфери управлiння
МОЗ Украши до розгляду питань, що належить до його повноважень.
Проводить перевiрки, тнспекцп та контроль з питань, що належить до його
компетенцц у вiдповiднiй сферi управлiння. Одержуе в установленому порядку
вiд органiв виконавчот влади та органiв мiсцевого самоврядування,
гпдприемств, установ та органiзацiй iнформацiю, необхiдну для виконання
покладених на нього завдань.

6.9.16. Сгпвпрацюе у межах компетенцп та повноважень iз структурними
пiдроздiлами МОЗ Украши, службами та юридичними особами сфери
управлiння МОЗ Украгни, iншими органами державними влади, органами. . . .мтсцевого самоврядування, гпдприсмствами, установами, органтзашями.

6.9.17. За дорученням вищого керiвництва представляти центральний
орган виконавчот влади в iнших органах державно'( влади з питань, що належать
до компетенцп Вiддiлу.

6.9.18. Вносити керiвництву у встановленому порядку запити на
безкоштовне отримання вiд органiв виконавчо] влади та органiв мiсцевого
самоврядування, гпдприемств, установ, органiзацiй, громадських об'еднань
необхiдних статистичних та оперативних даних, звiтiв з питань, що стосуються
дiяльностi Вiддiлу.

6.9.19. Вносити пропозицй щодо вдосконалення роботи управлiння
Вiддiлу, мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчот влади та
державно'( служби в цiлому. У процесi виконання покладених на структурний
пiдроздiл завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати дiлове
листування з органами виконавчот влади та органами мiсцевого. . .самоврядування, шдприемствами, установами, та органтзашями з питань, що
стосуються дiяльностi Вiддiлу.

6.9.20. Здiйснювати перевiрку гпдприсмств, установ, органiзацiй згiдно з. .
чинним законодавством у межах наданих повноважень вщповщно до
затвердженог програми та планiв проведения названого заходу або за
дорученням кергвництва.

6.9 .21. Начальник Вiддiлу прямо пiдпорядковуються Державному
секретарю, Заступник начальника Вiддiлу прямо шдпорядковустъся начальнику
Вiддiлу.

6.1 О. Заступник начальника Вiддiлу:
6.10.1. забезпечус участь у розробцi та органiзацн виконання планiв та

заходiв, спрямованих на розвиток i удосконалення матерiально-технiчноУ бази
юридичних осiб, що належать до сфери управлiння МОЗ Украши за рахунок
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кошпв державного бюджету, iнвестицiй та iнших джерел вiдповiдно до
законодавства.

6.10.2. Забезпечуе участь у вжиттi заходiв щодо усунення причин i умов,
якi призводять до незаконного та неефективного використання державних
коштiв та матерiальних цiнностей у юридичних осiб.

6.10.3. Приймае участь у роботi щодо удосконалення методiв фiнансового
i бюджетного планування, фiнансування, а також звiтностi про використання
бюджетних коштiв в галузi охорони здоров'я.

6.10.4. Забезпечуе участь у розробцi показникiв до проекту Закону
Украши «Про Державний бюджет Украгни», а також контролю за виконанням
державного бюджету на вiдповiдний рiк в частинi iнвестицiй та капiтальних
вкладень.

6.10.5. Забезпечуе складання та подання планово-фiнансово1 звiтностi та
оперативно. iнформацi1 центральним органам виконавчот влади.

6.8.6. Приймае участь у органiзацi1 впровадження новiтнiх технологiй, у
тому числi енергозберiгаючих, в будiвництвi та експлуатацй будiвель i споруд
юридичних осiб.

6.1 О. 7. Зшйснюе координацiю планово-фiнансово1 дiяльностi юридичних
осiб.

6.10.8. Забезпсчуе розробка та впровадження програм енергозбереження,. . ... . ..державних програм в галузт каштального ремонту, реконструкцц, реставрац11 та
будiвництва юридичних осiб.

6.10.9. Забезпечус органiзацiю роботи щодо залучення iнвестицiй для
розвитку галузi охорони здоров'я.

6.10.1 О. Виконуе iншi доручення начальника Вiддiлу.

7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

7.1. Працiвники Вiддiлу зобов'язанi виконувати обов'язки, визначенi
статтею 8 Закону Украши «Про державну службу», а також: не допускати
вчинкiв, несумiсних зi статусом державного службовця; виявляти високий
рiвень культури, професiоналiзм, витримку i тактовнiсть, повагу до громадян,
керiвництва та iнших державних службовцiв; дбайливо ставитися до
державного майна та iнших публiчних ресурсiв.

7.2. Працiвники Вiддiлу особисто виконують покладенi на них посадов!
обов'язки та несуть вiдповiдальнiсть за: неякiсне або несвоечасне виконання
завдань i функцiй, покладених на них, вiдповiдно до законодавства; порушення
вимог антикорупцiйного законодавства; бездiяльнiсть; розголошення
персональних даних, якi стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових
обов'язкiв; порушення правил внутрiшнього службового розпорядку, обмежень,
пов'язаних з прийняттям на державну службу та Гi проходженням;
недостовiрнiсть вiдомостей, статистичног звiтностi та iнформацi1 з питань, що
належать до компетенцi'i Вiддiлу; недотримання правил та норм охорони працi,
протипожежного захисту та виробничот санiтарi1.
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8. ВЗА€МОДIЯ

8.1. Вiддiл взасмодге зi структурними пiдроздiлами апарату
МОЗ Украши, службами, пiдпорядкованими органiзацiями, державними
органами та органами мiсцевого самоврядування з питань, що належать до його
компетенцц.

8.2. МОЗ Украши створюс умови для нормально'( роботи i пiдвищення
квалiфiкацiI працiвникiв Вiддiлу, забезпечуе Ух примiщенням, телефонним
зв'язком, засобами оргтехнiки, вiдповiдно обладнаними мiсцями зберiгання. . .докуменпв, а також законодавчими та гншими нормативними актами 1

довiдковими матерiалами з питань взаемодп з державними органами та. . . .громадськтстю 1 сошального дгалогу.

Заступник начальника Вiддiлу
взаемодй з шдприсмствами,
установами та органiзацiями, що
належать до сфери управлiння мiнiстерства


