
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ 

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З

«/л» о/ 201 м. Суми № / " У

Про затвердження Регламенту 
КЗ СОР «Сумський обласний 
клінічній госпіталь ветеранів війни»

На виконання наказу управління охорони здоров’я Сумської обласної 
державної адміністрації від 12.10.2015 № 880-ОД «Про затвердження 
Регламенту управління охорони здоров’я Сумської обласної державної 
адміністрації», з метою врегулювання основних питань організації діяльності 
обласного госпіталю ветеранів війни

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Регламент комунального закладу Сумської обласної ради 
«Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни (далі -  госпіталь), що 
додається.

2. Заступникам начальника госпіталю, керівникам структурних 
підрозділів взяти до відома та неухильного виконання Регламент госпіталю.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ по госпіталю від 26.01.2017 
№ 16 «Про регламент госпіталю».

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник госпіталю І.І.Савенко
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Сумського 
обласного клінічного
госпіталю ветерані в ...
війни
_____ _____  №

Регламент
комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний 

клінічний госпіталь ветеранів війни»

Цей Регламент регулює організаційно-процесуальні питання діяльності 
Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни (далі -  госпіталю) 
відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, інших 
законодавчих та нормативних актів, Статуту закладу.

1. Загальні положення

1. Розгляд у госпіталі питань, що належать до його компетенції, 
проводиться начальником або його заступниками, комісіями, утвореними 
начальником госпіталю.

2. Робота госпіталю є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, 
що становлять державну таємницю або належить до інформації з обмеженим 
доступом.

3. Госпіталь інформує громадськість про свою діяльність, залучає на 
підставі чинного законодавства представників громадських організацій до 
проведення перевірок, підготовки та розгляду питань, що належить до його 
компетенції.

4. Висвітлення діяльності госпіталю здійснюється в порядку,
передбаченому чинним законодавством, та цим Регламентом.

5. Розподіл обов’язків між керівництвом та посадовими особами 
госпіталю проводить начальник госпіталю не пізніше одного місяця з дня 
призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій відповідної посадової особи;
структурних підрозділів госпіталю, діяльність яких контролюватиметься 

відповідною посадовою особою;
порядку заміщення начальника, його заступників у разі їх відсутності.
6. Начальником госпіталю проводиться призначення керівників 

структурних підрозділів та за окремими напрямками роботи для спрямування та 
контролю за діяльністю відповідних структурних підрозділів.

7. Положення про структурні підрозділи госпіталю розробляються 
керівниками цих підрозділів, погоджуються із заступниками відповідно до 
розподілу обов’язків і затверджуються начальником госпіталю.

2. Планування роботи і звітність у роботі госпіталю
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' 1. Гілануванш роботи госпіталю здійснюється з метою створення умов 
для послідовної та узгодженої діяльності його структурних підрозділів. Робота 
госпіталю проводиться за річними та оперативними (місячними) планами, які 
затверджуються начальником, планом основних організаційних заходів за 
участю керівництва госпіталю на наступний тиждень. , і;. ,

2. Організація кадрової роботи здійснюється за- затвердженим 
начальником річним планом, що передбачає здійснення заходів з добору, 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також 
роботи з кадровим резервом.

3. Робота проводиться за наступними плановими документами:
річним планом закладу, що затверджується начальником управління 

охорони здоров’я або його заступником, а в разі потреби -  оперативними 
планами (місячними, тижневими), що затверджується начальником госпіталю;

планом основних заходів за участю керівництва госпіталю на наступний 
тиждень.

4. Відповідальність за своєчасність та якість підготовки проектів річних 
планів госпіталю та пропозицій щодо включення питань до проекту плану 
роботи госпіталю покладається на заступника начальника з медичної частини.

5. Зміст, порядок формування та затвердження планів роботи госпіталю і 
звітів про їх виконання:

плани роботи госпіталю та підрозділів на відповідний період повинні 
бути направлені на виконання планів роботи управління та формуватись на їх 
підставі;

плани роботи госпіталю передбачають заходи, спрямовані на виконання 
Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади 
вищого рівня (далі -  нормативно-правові акти), документів Кабінету Міністрів 
України, державних і регіональних програм соціально-економічного та 
культурного розвитку, розпоряджень і доручень голови адміністрації, наказів 
Міністерства охорони здоров'я України, начальника управління, та 
забезпечення реалізації державної політики.

6. Плани роботи повинні включати:
перелік актуальних питань, пов'язаних з реалізацією заходів медичного 

забезпечення ветеранів війни, поліпшення матеріально-технічної та лікувально- 
діагностичної бази закладу, його взаємодію з лікувально-профілактичними 
закладами, що потребують розгляду на засіданнях колегії, апаратних та 
оперативних нарадах при начальнику та заступниках начальника управління, 
медичних та оперативних нарадах закладу, науково-практичних конференціях, 
вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік основних організаційно-методичних заходів, проведення яких 
здійснюється керівництвом госпіталю;

до планів роботи в обов'язковому порядку включаються також питання:
про підсумки діяльності госпіталю відповідно за квартал, півріччя, дев'ять 

місяців, рік з визначенням основних напрямків подальшої 
роботи;
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про роботу структурних підрозділів госпіталю з виконання державних 
правових актів, наказів управління охорони здоров’я, розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації;

надання методичної і практичної допомоги в лікув^їьнб-прбфілактичнйх 
закладах області щодо медичної допомоги ветеранам війни;

здійснення особистого прийому громадян;
питання, що потребують розгляду на нарадах в управлінні.
7. У* планах роботи госпіталю визначаються заступники начальника, 

керівники структурних підрозділів, які відповідають за здійснення 
запланованих заходів, а також строки їх виконання.

8. Заплановані питання щодо діяльності структурних підрозділів, а у 
відповідних випадках -  міських та районних ЛПЗ, як правило, повинні 
передбачати проведення комплексного або цільового моніторингу стану справ 
на місцях.

9. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану 
роботи госпіталю за згодою начальника.

10. Виключення з плану роботи питань здійснюється за дозволом 
начальника на підставі доповідних записок заступників, керівників структурних 
підрозділів.

11. Річний план роботи госпіталю формується і затверджується в такому 
порядку:

керівники структурних підрозділів готують плани »заходів на наступний 
рік згідно передбачених наказом начальника госпіталю термінів та вносять 
заступнику з медичної частини пропозиції щодо включення питань до 
проекту річного план;

заступник надає начальнику госпіталю на розгляд та затвердження 
складений проект плану;

проект плану роботи візується заступниками начальника, керівниками 
структурних підрозділів, юрисконсультом;

начальник погоджує проект плану шляхом підписання;
заступник начальника госпіталю з медичної частини передає підписаний 

план роботи закладу на погодження в управління охорони здоров’я відповідно до 
термінів визначених в наказі управління щодо подачі планів лікувально- 
профілактичних закладів.

12. Відповідальність за формування плану роботи закладу покладається 
на начальника та на заступника начальника з медичної частини, 
відповідального за планування роботи управління.

13. Зміни до плану роботи вносяться наказом начальника госпіталю.
14. За необхідності за рішенням начальника госпіталю можуть 

формуватися оперативні місячні або тижневі плани роботи. Зазначені плани за 
змістом та строками здійснення заходів не повинні суперечити річному та 
квартальному планам роботи.

15. Стан виконання плану роботи розглядається на нарадах при 
начальнику госпіталю щокварталу.
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1 16. Контроль за виконанням планів роботи/госпіталю здійснюється
заступниками начальника згідно розподілу обов’язків. г .

17. Відділення та структурні підрозділи планують свою роботу на
кожний місяць, їх плани погоджує заступник начальника з медичної частини, 
затверджує - начальник госпіталю. : '

18. Контроль за виконанням планів роботи' структурних підрозділів 
здійснюють їх керівники.

19. Порядок формування робочого плану начальника госпіталю та його 
заступників на тиждень з метою деталізації щомісячного плану та врахування 
питань, що виникають у ході діяльності госпіталю, щоп’ятниці секретарем - 
друкаркою складається робочий план начальника госпіталю, його заступників 
(далі -  робочий план) на наступний тиждень.

20. За виконанням плану роботи госпіталю здійснюється поточний 
контроль шляхом інформування начальника госпіталю про результати 
виконання заходів, передбачених планом. Доповідну записку про виконання 
плану за попередній період заступник з медичної частини надає на розгляд 
та затвердження начальнику до 15 числа першого місяця наступного року. У 
доповідній записці чітко зазначається кількість виконаних та невиконаних 
планових заходів, причини невиконання та подальше вирішення цих питань.

21. Організація інформування (звітування) про діяльність госпіталю: 
відповідальність за своєчасне формування звітів та якість матеріалів

покладається на начальника госпіталю.
підготовка звітності госпіталю проводиться на основі звітів структурних 

підрозділів та заступників, головного бухгалтера;
зміст звітності визначається питаннями, що вирішуються госпіталем.

3. Організація роботи з документами

1. Порядок роботи з документами в госпіталі визначається Інструкцією з 
діловодства (далі -  Інструкція з діловодства), що розробляється відповідно до 
чинного законодавства, затверджується наказом начальника. Інструкція з 
діловодства не може суперечити цьому Регламенту.

2. Організація роботи з документами, що містять інформацію з 
обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

3. Загальний контроль за виконанням доведених завдань в галузі охорони 
здоров'я здійснює начальник госпіталю.

4. Рішення організаційно-розпорядчого чи нормативно-правового 
характеру оформлюються у вигляді документів, вичерпний перелік яких 
наведений у цьому Регламенті:

доручення начальника госпіталю (протоколи); 
накази начальника госпіталю.

Проекти наказів готуються за ініціативою: 
начальника госпіталю; 
заступників начальника госпіталю; 
керівників структурних підрозділів госпіталю;
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обласного позаштатного геріатра.
5. У відповідності з статутом госпіталю начальник в межах своїх 

повноважень, на основі та на виконання відповідних законодавчих актів, видає 
накази. Якщо наказ готується з ініціативи начальника структурного підрозділу, 
обласного позаштатного геріатра, то проект наказу подається разом з 
обґрунтуванням необхідності його видання.

6. Для розробки проекту наказу можуть утворюватись робочі групи.
7. У разі, коли розроблення проекту наказу доручено кільком особам, 

головним розробником є виконавець, зазначений першим.
8. При підготовці проектів наказів необхідно чітко визначити питання, з 

якого передбачається розробити проект наказу, та вивчити діюче 
законодавство України з цього питання, не допускаючи будь-які суперечності з 
ним. У випадках, коли здійснення заходів, передбачених наказом, пов’язані з 
витратами бюджетних коштів, слід визначити їх розмір та джерела 
фінансування.

9. При підготовці проекту наказу необхідно визначитись, чи слід 
пропонувати наказ, що охоплює всі питання, чи достатньо обмежитись 
підготовкою змін і доповнень до раніше прийнятих наказів.

10. Проекти наказів повинні бути стислими, відредагованими, відображати 
суть питання, об’єктивну оцінку справ на підставі перевірених та 
документально підтверджених фактів, зазначено причини та названі конкретні 
особи, з вини яких незадовільно або неповною мірою виконуються законодавчі 
акти, внесені пропозиції про притягнення винних осіб до відповідальності, а 
також запропоновані заходи, спрямовані на усунення недоліків, визначені 
строки виконання та відповідальні за виконання особи. При цьому, в наказі не 
повинні передбачатись доручення декларативного характеру, а також ті, 
виконання яких не належать до компетенції госпіталю.

11. Якщо проект наказу вносить докорінні зміни до раніше прийнятих 
наказів, то попередні накази слід визнати такими, що втратили чинність.

Якщо раніше виданий наказ повинен зберегти своє значення, а слід 
переглянути лише окремі його положення, в проекті викладається нова 
редакція окремих пунктів або нові пункти, якими він буде доповнений.

12. Структура проекту повинна бути побудована таким чином, щоб 
забезпечувався послідовний розвиток теми правового регулювання і пункти, 
розміщені в логічній послідовності та погоджені між собою. Списки, таблиці 
вміщуються в додатках до наказу.

13. Найменування юридичних осіб, населених пунктів тощо повинні 
відповідати їх офіційній назві, передбаченій їх статутами (положеннями).

14. Відповідальність за якість проекту покладається на його розробника. 
Проект вноситься на розгляд начальника від імені заступника і керівника 
підрозділу з їх підписами (візами).

15. Проект наказу на виконання документів вищестоящих органів 
державної влади, управління, готується в строки, передбачені даним 
документом, а при відсутності терміну строки визначаються начальником 
госпіталю або заступником начальника, який заміщає його в разі відсутності.
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16. Підготовка та погодження проектів наказів здійснюється у порядку,
передбаченому Інструкцією з діловодства. •"

17. Усі додатки до наказу підписуються заступниками начальника згідно 
розподілу обов'язків або відповідальною особою за п ід готовку документа.

18. Візування проектів наказів чи внесення зауважень до них 
здійснюється безпосередньо при наданні на погодження, а при необхідності 
додаткового вивчення -  протягом 1 робочого дня. ■

19. Проекти візуються керівниками структурних підрозділів, 
заступниками начальника згідно з розподілом обов’язків, юристом на другому 
екземплярі проекту. Проект з питань планування, використання капітальних 
вкладень, фінансування з бюджету узгоджуються з заступником з економічних 
питань та головним бухгалтером.

При наявності суперечностей між керівниками підрозділів, що готують 
проект, він візується із зауваженнями, зміст яких стисло викладається в листку 
погодження.

20. Підготовлений проект надається на підпис начальнику безпосередньо 
особою, відповідальною за вирішення цього питання.

21. Якщо проект наказу поданий з порушеннями вимог або потребує 
доопрацювання, начальник повертає його розробнику, з установленням терміну 
повторного подання. Якщо в процесі доопрацювання до проекту наказу внесені 
суттєві зміни, то він візується повторно.

22. Підписаний начальником наказ реєструється у відділі кадрів, а з 
основної діяльності -  діловодом, розмножується в необхідній кількості і 
направляється не пізніше як на третій день.

23. Контроль за виконанням наказу здійснюють особи, на яких цим 
наказом покладено контроль за його виконанням.

Наказ, його розробником, доводиться до виконавців наказу і осіб, на яких 
наказом покладено контроль за його виконанням.

24. Внесення змін до наказу, а також втрата ним чинності здійснюється 
шляхом видання відповідного наказу.

25. Доручення керівництва управління та госпіталю:
З метою виконання завдань з основних питань діяльності управління 

охорони здоров’я та госпіталю, адміністративно-господарських та кадрових 
питань, керівництво управління та госпіталю дає доручення, які є рішеннями 
організаційно-розпорядчого характеру і підлягають виконанню особами, яким 
такі доручення адресовані.

Керівництво госпіталю може давати доручення працівникам 
структурного підрозділу, керівникам відповідних структурних підрозділів 
закладу.

26. Доручення оформлюється у вигляді документа довільної письмової 
форми, який має містити наступні реквізити: прізвище або посаду особи (осіб), 
якій (яким) дається доручення (далі -  виконавець доручення): зміст доручення; 
дату доручення; термін (строк) виконання доручення; прізвище та підпис особи, 
яка дає доручення.

При» отриманні доручення, зміст або порядок виконання якого може
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тлумачитися виконавцем доручення неоднозначно або є незрозумілим, 
виконавець доручення повинен невідкладно звернутися до особи, яка дає 
доручення, з метою отримання роз’яснення змісту {порядку виконання) 
доручення, або виконувати доручення відповідно до своєї компегенції.

При отриманні доручення, термін (строк) виконання якого, на думку 
виконавця доручення, є недостатнім для ефективного і якісного виконання 
доручення, виконавець повинен невідкладно звернутися до особи, яка дає 
доручення, з пропозицією про зміну терміну (строку) виконання доручення.

Якщо таких звернень не було, доручення має виконуватись відповідно до 
визначених у ньому терміну (строку) та завдання (змісту).

Якщо термін (строк) виконання у дорученні не вказано, вважається, що 
він дорівнює 5 робочим дням.

27. Відповідальним за підготовку доручення керівництва госпіталю є 
працівник, визначений відповідальним за підготовку доручення.

Для підготовки доручення відповідальний за його підготовку має право 
залучати для фахової допомоги структурні підрозділи госпіталю.

Проекти доручень погоджуються (візуються) у порядку, передбаченому 
Інструкцією з діловодства.

28. Доручення доводиться до виконавців доручення та особам, 
відповідальним за контроль згідно з вимогами цього Регламенту, з 
підтвердженням (документуванням) його отримання.

Доведення доручення до виконавця та підтвердження (документування) 
його отримання здійснюється діловодом.

29. Особою, відповідальною за контроль виконання доручення 
керівництва госпіталю є працівник, визначений керівництвом управління.

30. Результати виконання доручення оформлюються виконавцем 
доручення письмово та надаються особам, відповідальним за контроль 
виконання доручення, у формі звіту про виконання доручення, службової 
записки, інформаційної довідки, тощо, а у випадках, коли змістом доручення є 
створення або отримання документу, то надається такий документ.

Доручення вважається виконаним, якщо воно виконане якісно (належним 
чином і в повному обсязі) і своєчасно (відповідно до встановленого терміну 
(строку) виконання), а результати виконання доручення оформлені і передані 
особам, відповідальним за контроль виконання доручення у межах терміну 
(строку) виконання доручення.

На запит особи, відповідальної за контроль виконання доручення, 
виконавець доручення надає їй інформацію (на вимогу -  у письмовій формі) 
про хід виконання доручення.

31. Особа, відповідальна за контроль виконання доручення, інформує 
особу, яка дала це доручення, не пізніше наступного робочого дня з дня 
виконання доручення, та надає їй оформлені результати виконання доручення.

Особа, відповідальна за контроль виконання доручення, інформує особу, 
яка дала це доручення, про невиконання або несвоєчасне виконання доручення 
не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли стало про це відомо.

На вимогу особи, яка дала доручення, особа, відповідальна за контроль
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виконання доручення, інформує її про поточний хід виконання доручення. ^
32. Особа, яка дала доручення, може скасувати доручення, а також зняти 

виконання доручення з контролю. Таке скасування або зняття з контролю 
здійснюється у довільній письмовій формі.

33. Видача документів з архіву госпіталю на прохання працівників 
і проводиться під розписку в журналі або карточці і підлягає поверненню не
пізніше як через 3 дні. Вилучати документи постійного зберігання, вносити до 
них правки, робити помітки суворо забороняється.

34. Будь-яку інформацію, що виходить за межі госпіталю, подавати лише 
після узгодження її з начальником госпіталю.

4. Організація розгляду письмових звернень та проведення 
особистого прийому громадян

1. З метою забезпечення відкритості та доступності в діяльності 
госпіталю, забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян в госпіталі здійснюється розгляд звернень громадян.

2. Розгляд письмових звернень громадян, організація особистого прийому 
здійснюються згідно з вимогами Конституції України, Закону України «Про 
звернення громадян», відповідними указами Президента України.

3. Організація розгляду звернень громадян покладається на начальника 
госпіталю як голови постійно діючої комісії з питань розгляду звернень 
громадян (далі -  комісія), завідувача поліклінічним відділенням як секретаря 
комісії, за ведення діловодства та реєстрацію звернень -  на секретаря-друкарку, 
проведення особистого прийому громадян керівництвом управління 
покладається на начальника госпіталю та його заступників відповідно 
розподілу обов’язків.

4. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до 
Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і 
місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в 
установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової 
інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
1997 р. № 348 та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
класифікатора звернень громадян».

5. Звернення розглядаються керівництвом госпіталю в порядку, 
визначеному законодавством України, та згідно з розподілом обов’язків.

6. Розгляд порушених у зверненні питань та підготовку відповідей на 
звернення громадян, за дорученням начальника госпіталя, готують заступники 
начальника, керівники структурних підрозділів госпіталю, обласний 
позаштатний геріатр.

7. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги Героїв 
Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів 
Великої Вітчизняної війни розглядаються безпосередньо начальником 
управління.
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8. Керівництво госпіталю проводить особистий прийом згідно з 
затвердженими (відповідно до розподілу обов’язків) графіками, які 
оприлюднюються в засобах масової інформації.

9. Функції посадової особи, відповідальної за роботу зі зверненнями 
громадян госпіталю.

здійснює реєстрацію звернень громадян, що надійшли на адресу 
керівництва госпіталю та з вищестоящих організацій;

надає матеріали звернень керівництву госпіталю згідно з розподілом 
обов’язків;

направляє звернення на розгляд виконавцям згідно з резолюцією 
керівника;

контролює своєчасність наданих відповідей;
вносить пропозиції щодо зняття звернення з контролю або продовження 

терміну виконання документа до остаточного вирішення порушеного питання;
Секретар постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян 

щоквартально проводить аналіз звернень громадян, інформацію про проведену 
роботу надає начальнику госпіталю та в управління охорони здоров’я Сумської 
обласної державної адміністрації, вносить пропозиції керівництву госпіталю 
для розроблення заходів, спрямованих на усунення причин виникнення 
обгрунтованих скарг і зауважень.

5. Організація роботи із забезпечення доступу 
до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації в закладі здійснюється в порядку, 
визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», іншими 
нормативно-правовими актами у цій сфері та відповідними наказами 
управління та наказами начальника.

2. В госпіталі відповідальність за організацію роботи із забезпечення 
доступу до публічної інформації покладається на начальника госпіталю та 
заступників начальника госпіталю згідно з розподілом обов’язків.

6. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи госпіталю

1. Для сприяння здійсненню повноважень управління начальник 
госпіталю утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, 
робочі групи тощо), комісії (далі -  дорадчі органи).

2. Завдання, функції, персональний склад та порядок роботи цих органів 
визначаються наказом начальника госпіталю.

3. Основними завданнями дорадчого органу є:
підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики 

у відповідній сфері;
визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, 

що виникають під час реалізації державної та регіональної політики у 
відповідній сфері.
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4, Члени дорадчих органів виконують свої функції на громадських 
засадах.

, 5. Дорадчий орган утворюється у складі голови (співголів), заступника 
голови, секретаря та інших членів дорадчого органу. .  ̂  ̂ ,

6. Формою роботи дорадчого органу є засідання, щ о: проводяться за
рішенням, його голови (співголів). Засідання дорадчого, органу; веде голова 
(слів голо ви), а за його відсутності -  заступник голови. Підготовку матеріалів 
для розгляду на засіданнях, запрошення персонального складу- дорадчого’ 
органу та інших представників забезпечує його секретар. - г ; л г ;  ̂ *

7. Засідання дорадчого органу вважається правоможним, якщо на ньому 
присутні не менш як половина від загальної кількості його членів.

8. Рішення дорадчого органу приймається простою більшістю голосів 
присутніх на засіданні членів дорадчого органу. У разі рівного розподілу 
голосів для прийняття рішення вирішальним є голос головуючого.

9. Голосування на засіданні дорадчого органу є відкритим. Як виняток, 
голосування може бути таємним, про що приймається рішення на засіданні 
дорадчого органу простою більшістю голосів присутніх членів дорадчого 
органу.

10. Рішення дорадчих органів оформляються рішеннями та протоколами 
засідань. Рішення підписуються головуючим на засіданні та секретарем і 
надсилаються зацікавленим організаціям чи особам. Протоколи підписуються 
секретарем.

Член дорадчого органу, який не підтримує рішення дорадчого органу, 
може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до 
протоколу засідання та є його невід’ємною частиною.

11. Рішення дорадчого органу можуть бути реалізовані шляхом видання 
начальником госпіталю наказу.

12. Відповідальність за організацію планування роботи, підготовку, 
проведення, документальне оформлення засідань, здійснення контролю за 
реалізацією рішень покладається на секретаря дорадчого органу.

13. У разі, коли функціональні повноваження дорадчого органу 
вичерпано, відповідним структурним підрозділом (окремою посадовою особою, 
яка здійснює організаційні функції у складі такого органу) готується доповідна 
записка про припинення дії зазначеного дорадчого органу і подається на 
розгляд начальнику госпіталю.

14. В окремих випадках начальник госпіталю може з власної ініціативи 
прийняти рішення про ліквідацію того чи іншого дорадчого органу.

15. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції 
госпіталю, обговорення найважливіших напрямків його діяльності в госпіталі 
утворюється медична рада.

У своїй роботі медична рада керується Положенням, затвердженим 
начальником госпіталю та цим Регламентом.

16. Порядок підготовки матеріалів на засідання медичної ради.
До матеріалів включаються:
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довідка, у якій грунтовно викладене питання з висновками і 
пропозиціями;

проект рішення;
списки осіб, які запрошуються на засідання медичної ради; 
пропозиції щодо переліку доповідачів, співдоповідачів: 
пропозиції до списку виступаючих
17. Вказані матеріали мають бути підписані відповідальними за 

підготовку питання. Секретар ради здійснює контроль за своєчасним поданням 
документів на розгляд та перевіряє їх на наявність в повному обсязі та 
правильність оформлення. Документи, надані з порушенням установленого 
порядку і строків до розгляду не приймаються.

7. Порядок підготовки і проведення організаційних заходів

1. З метою реалізації основних функцій закладу проводяться 
організаційні заходи за участю начальника госпіталю та його заступників, 
керівників структурних підрозділів;

заходи, метою яких є оперативний розгляд та вирішення питань у межах 
компетенції (робочі наради);

заходи, метою яких є навчання та інформування учасників таких заходів 
з певних питань (семінари, конференції);

урочисті заходи з нагоди державних та професійних свят.
2. За результатами проведення заходів начальником госпіталю можуть 

прийматись відповідні управлінські рішення у формі наказів, доручень, тощо.
3. Відповідальним за підготовку та організацію проведення 

організаційних заходів (надалі -  організатор) є:
заходів за участю начальника управління:
якщо ініціатором проведення заходу є начальник управління -  начальник 

госпіталю.
4. Організатор забезпечує підготовку та погоджує з особою, яка прийняла 

рішення (ініціювала) про проведення організаційного заходу:
дату, час і місце проведення заходу;
питання порядку денного;
список запрошених до участі в заході;
кандидатуру головуючого під час проведення заходу;
список доповідачів з питань порядку денного;
проекти рішень керівництва за підсумками проведення заходу;
необхідність ведення протоколу засідання.
5. Організатор забезпечує:
запрошення учасників заходу до участі в заході; 
доступність приміщення для проведення заходу; 
організацію матеріально-технічного забезпечення проведення заходу; 
організацію підготовки необхідних інформаційних матеріалів до питань 

порядку денного заходу та їх своєчасне надання запрошеним; 
організацію підготовки тез виступу головуючого;
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організацію підготовки проектів розпорядчих документів щодо винесення 
рішень керівництва за результатами проведення заходу;

організацію ведення протоколу засідання; 
організацію чергування під час проведення заходу;
6. Порядок денний, довідкові матеріали, погоджені проекти рішень, тощо, 

надаються за 10 днів до наради, а з додаткових (позапланових) питань -  у день 
проведення наради. Документи повинні бути стислими, ретельно 
відредагованими, відображати суть питання, конкретні заходи, строки 
виконання, відповідальних осіб. Відповідальність за якість та своєчасність 
надання матеріалів покладається на начальника госпіталю та його заступників 
за розподілом обов’язків.

7. Оперативна нарада щодо передачі чергувань проводиться кожного дня 
о 8.30.

8. Оперативна нарада при начальнику госпіталю проводиться кожного 
четверга о 8.30 або скликається начальником у разі необхідності.

Рішення та доручення, прийняті на оперативних нарадах, оформлюються 
протягом 1 дня протоколами. Протоколи підписуються головуючим і 
доводяться до відома учасників наради.

9. Медична рада проводиться у третій четвер місяця. Інші наради, 
заняття в школі управління проводяться відповідно до щомісячного плану- 
графіку роботи госпіталю.

10. Перелік питань, включених до порядку денного засідання медичних, 
оперативних нарад складають заступники начальника згідно з розподілом 
обов'язків. Документи, що подаються на розгляд медичних, оперативних 
нарад, повинні бути ретельно відредагованими, відображати суть питання, 
конкретні заходи, строки виконання, відповідальних осіб, і подаються не 
пізніше ніж за 7 днів до засідання. Відповідальність за своєчасність та якість 
надання документів покладається особисто на керівників структурних 
підрозділів та заступників згідно з розподілом обов'язків.

11. Контроль за своєчасним поданням документів покладається на лікаря - 
методиста. Запрошення здійснює відповідальна особа за підготовку матеріалів на 
засідання медичних та оперативних нарад.

12. Доповідають на засіданні, як правило, керівники структурних 
підрозділів, заступники начальника згідно розподілу обов’язків. Регламент 
засідання встановлюється за пропозицією головуючого.

13. Протокол засідання медичних рад оформляється протягом трьох днів, 
підписується секретарем медичної ради.

14. Ведення і оформлення протоколів медичних та оперативних нарад, їх 
облік і зберігання здійснює організаційно-методичний відділ.

15. Рішення медичних та оперативних нарад, підписані начальником 
госпіталю, видаються в триденний термін після засідання.

16. Для підготовки рішення наради можуть утворюватись групи у складі: 
заступників начальника або керівників структурних підрозділів, на які 
покладаються наступні завдання:

здійснення ретельних перевірок структурних підрозділів;

13
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ознайомлення керівників структурних підрозділів, діяльність яких 
перевіряється, з результатами перевірок та проектом наказу начальника 
госпіталю.

17. Загальний обхід відділень госпіталю здійснюється начальником 
госпіталю та йога заступниками. За результатами обходу складається акт з 
окремими дорученнями керівникам структурних підрозділів.

8. Взаємовідносини з іншими особами

1. У своїй діяльності госпіталь взаємодіє з обласними, міськими закладами 
охорони здоров’я, закладами держпродспоживслужби, центром медичної 
статистики.

2. Фахівці госпіталю проводять перевірки стану надання медичної допомоги 
ветеранам війни в ЛПЗ області згідно річних планів управління охорони здоров’я 
та госпіталю, залучаються до роботи комісій управління охорони здоров’я по 
перевірці ЛПЗ області згідно доручень та наказів управління.

3. Відносини управління з державними та іншими підприємствами, 
установами, організаціями здійснюються згідно з законодавчими та 
нормативно-правовими актами і цим Регламентом.

4. Відносини з об'єднаннями громадян і політичними партіями 
здійснюються відповідно до Законів України «Про об'єднання громадян», «Про 
політичні партії», інших законодавчих та нормативно-правових актів і цього 
Регламенту.

Начальник обласного клінічного 
госпіталю ветеранів війни ІЛ.Савенко


