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Про затвердження наукової системи 
управління в Сумському обласному 
клінічному госпіталі ветеранів війни

Комунальний заклад Сумської обласної ради - Сумський обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни (далі -  госпіталь) є базовим лікувально - профілактичним закладом 
на організації та наданню медичної допомоги ветеранам війни області та особам, 
прирівняних до них за пільгами.

Діяльність госпіталю спрямована на виконання заходів з реалізації державної 
політики у сфері охорони здоров’я, визначеної законами України, постановами Кабінету 
Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я та розпорядженнями голови 
Сумської обласної державної адміністрації, наказами управління охорони здоров’я Сумської 
обласної державної адміністрації, головна мета яких -  підвищення якості та забезпечення 
доступності медичної допомоги ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції.

У 2018 році в закладі продовжиться робота по посиленню персональної 
відповідальності щодо виконання розпорядчих документів, ефективності планової 
консультативної та організаційно-методичної допомоги в лікувально-профілактичних 
закладах області, впровадженню нових лікувально-діагностичних методик у практичну 
діяльність відділень, раціональному використанню та економії бюджетних коштів, 
виконанню норм антикорупційного законодавства, залученню позабюджетних надходжень 
для зміцнення матеріальної бази та продовження проведення капітального ремонту закладу, 
оновленню медичної апаратури і технологічного обладнання. .

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та ефективності управлінських 
дій, аналітично обґрунтованої, ефективної реалізації вищезазначених завдань,
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1. Затвердити:
1) . Склад апарату управління (додаток 1).
2) Положення про апарат управління КЗ СОР «Сумський обласний клінічний
госпіталь ветеранів війни» (додаток 2).
3) Розподіл основних функціональних обов’язків в апараті управління госпіталю
(додаток 3).
4) Взаємозаміну керівного складу госпіталю (додаток 4).
5) Склад рад і комісій (додаток 5).
6) Відповідальних за окремі напрямки діяльності госпіталю (додаток 6).
7) Кураторів районів ( додаток 7).
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2. Апарату управління, завідуючим структурними підрозділами:
1) інформацію, яка направляється за межі закладу, надавати лише після узгодження з 

начальником госпіталю.
2) щомісяця до 25 числа надавати на затвердження начальнику госпіталю особистий 

план роботи на наступний місяць (план роботи підпорядкованого відділення).
3) наділити правом збирати та проводити загальносистемні наради з провідних 

питань, у межах своїх повноважень та функціональних обов’язків:
- заступників начальника;
- завідувачів відділень;
- керівників структурних підрозділів.
3. Забезпечити виконання процесу управління згідно розподілу обов’язків.
4. У роботі рад та комісій керуватись відповідними положеннями та інструкціями, 

якими визначається періодичність їх засідань.
5. Відповідальним за напрямки роботи забезпечити своєчасну та якісну підготовку 

звітності.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників начальника згідно 

напрямків діяльності.
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