ПРОЕКТ

 
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 березня 2017 року № 74 «Про затвердження граничної штатної чисельності працівників установ охорони здоров`я м. Одеси» 
 
	Відповідно до статей 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади Типових штатних нормативів установ охорони здоров`я, у зв’язку з реорганізацією комунальних установ «Центр первинної медико-санітарної допомоги», дитячих поліклінік, студентської поліклініки шляхом перетворення у комунальні некомерційні підприємства, створенням комунального некомерційного підприємства «Дитячий консультативно-діагностичний центр» Одеської міської ради, з метою впорядкування штатної чисельності працівників установ охорони здоров`я м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30 березня 2017 року № 74 «Про затвердження граничної штатної чисельності працівників установ охорони здоров`я м. Одеси», виклавши додаток у новій редакції (додається). 

2. Департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради привести штатні розписи закладів охорони здоров`я м. Одеси у відповідність до          пункту 1 цього рішення у встановленому законодавством України порядку. 

 	3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Міський голова									Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко
 
Вик.: Якименко  32-78-44
          (Завізіон 705-76-48)
 Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№

«Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 30 березня 2017 року 
№ 74

Гранична штатна чисельність працівників установ охорони здоров`я, 
які утримуються за рахунок загального фонду бюджету м. Одеси, 
в розрізі бюджетних програм

Назва бюджетної програми, лікувально-профілактичної установи
Гранична кількість  штатних одиниць  з 01 січня 2019 року
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, 
4526,5

у тому числі:
Комунальна установа «Міська клінічна лікарня № 1»
1100,75
Комунальна установа «Міська клінічна лікарня № 3 ім. проф. Л.Й. Алейнікової»
332,5
Комунальна установа «Міська лікарня № 5»
370,0
Комунальна установа «Міська лікарня № 8»
230,25
Комунальна установа «Міська клінічна лікарня № 10»
905,75
Комунальна установа «Міська клінічна лікарня № 11»
882,75
Комунальна установа «Міська дитяча лікарня ім. Б.Я. Резніка»
445,75
Комунальна установа «Дитяча міська клінічна лікарня № 3»
258,75
Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню,
643,75
у тому числі:
Комунальна установа «Міська клінічна інфекційна лікарня»
643,75
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим, 
1697,25
у тому числі:

Комунальна установа «Пологовий будинок № 1»
417,75
Комунальна установа «Пологовий будинок № 2»
246,5
Комунальна установа «Пологовий будинок № 4»
303,5
Комунальна установа «Пологовий будинок № 5»
370,0
Комунальна установа «Пологовий будинок № 7»
359,5
Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 
377,0
у тому числі:
Комунальна установа «Міський  спеціалізований будинок  дитини № 1»
180,0
КУ «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко»                         
197,0
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню,
1381,0
у тому числі:
Комунальна установа «Міська поліклініка № 6»
412,0
Комунальна установа «Міська поліклініка № 20»
360,0
Комунальна установа «Міська поліклініка № 29»
609,0
Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
438,5

у тому числі:
Комунальна установа «Одеський міський центр профілактики та боротьби з                ВІЛ-інфекцією/СНІДом»  
72,25
Комунальна установа «Міський психіатричний диспансер»
121,5
Комунальна установа «Міський протитуберкульозний диспансер»
244,75
Стоматологічна допомога населенню, 
722,5
у тому числі:
Комунальна установа «Міська стоматологічна поліклініка № 1»
192,25
Комунальна установа «Міська стоматологічна поліклініка № 3»
185,0
Комунальна установа «Міська стоматологічна поліклініка № 4»
117,75
Комунальна установа «Міська стоматологічна поліклініка № 5»
227,5
Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я, 
13,5
у тому числі:
Комунальна установа «Одеський міський центр здоров'я»
13,5
Інші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я,

285,75
у тому числі:
Служба технагляду за будівництвом та капітальним ремонтом
4,0
Централізована бухгалтерія комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 1»
26,0
Централізована бухгалтерія комунальної установи «Міська лікарня № 5»
33,75
Централізована бухгалтерія комунальної установи «Міська лікарня № 8»
42,0
Централізована бухгалтерія комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 10»
24,0
Централізована бухгалтерія комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 11»
18,5
Централізована бухгалтерія комунальної установи «Міська поліклініка № 29»
29,0
Централізована бухгалтерія департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради
54,0
Комунальна установа «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»
54,5
ВСЬОГО
10085,75




Керуюча справами                                                                      					О. Оніщенко  


 
       

