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 охорони здоров’я: міських поліклінік, стоматологічних поліклінік, міських лікарень і пологових будинків, шляхом перетворення у комунальні некомерційні підприємства та оптимізацією мережі, 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 установ охорони здоров`я м. Одеси у відповідність до          пункту 1 цього рішення у встановленому чинним 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 753-15-75
        (Завізіон 753-16-49)
 






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 утримаються за рахунок загального фонду бюджету м. Одеси, 
в розрізі бюджетних програм

Назва бюджетної програми, 
заклади охорони здоров’я
Гранична кількість                    штатних одиниць                  з 01 січня 2020 року
Примітка

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
377,0


у тому числі:

Комунальна установа «Міський спеціалізований будинок дитини № 1»
180,0
До моменту перетворення у комунальне некомерційне підприємство

Комунальна установа «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко»                         
197,0
До моменту перетворення у комунальне некомерційне підприємство

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
443,5


у тому числі:

Комунальна установа «Одеський міський центр профілактики та боротьби з 
ВІЛ-інфекцією/СНІДом»  
77,25
До моменту перетворення у комунальне некомерційне підприємство

Комунальна установа «Міський психіатричний диспансер»
121,5
До моменту перетворення у комунальне некомерційне підприємство

Комунальна установа «Міський протитуберкульозний диспансер»
244,75
До моменту перетворення у комунальне некомерційне підприємство

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я, 
76,0


у тому числі:

Комунальна установа «Одеський міський центр здоров'я»
76,0


Iнші медичні програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я,
183,0


у тому числі:

Служба технагляду за будівництвом та капітальним ремонтом
4,0


Централізована бухгалтерія департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради
45,0


Комунальна установа «Центр невідкладної медичної допомоги»
134,0


ВСЬОГО
1079,5

».





 Керуюча справами                                                                            О. Оніщенко  
















ІНФОРМАЦІЯ
до проекту рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.03.2017 року № 74 «Про затвердження граничної штатної чисельності працівників установ охорони здоров`я м. Одеси»

            Пунктом 20 рішення сесії Одеської міської ради від 11.12.2019 року          № 5453-VII «Про бюджет міста Одеси на 2020 рік» передбачено, що у разі відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери та соціального захисту населення, розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність працівників у межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради. 30.03.02017 року прийняте рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 74 «Про затвердження граничної штатної чисельності працівників установ охорони здоров`я м. Одеси». 30 листопада 2017 року та 26 грудня 2018 року рішеннями виконавчого комітету Одеської міської ради № 451 та № 548 «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», були внесені зміни до попереднього рішення у зв’язку з реорганізацією у галузі охорони здоров’я міста.
             Відповідно до рішень Одеської міської ради від 31.10.2018 року №3881- VII - №3883 – VII,  №3894- VII - №3897 – VII, №3889- VII - №3893 – VII,  №4241- VII - №4247 – VII, від 12.06.2019 року № 4745-VII  в галузі охорони здоров`я міста Одеси у 2019 році комунальні установи: міські поліклініки, стоматологічні поліклініки, міські лікарні та пологові будинки  перетворені у  20 комунальних некомерційних підприємств (4 комунальних некомерційних підприємства «Стоматологічна поліклініка» та  3 комунальних некомерційних підприємств «Консультативно – діагностичний центр» розпочали своє функціонування з 1 квітня 2019 року. З 1 жовтня 2019 року перетворені 8 міських лікарень та 5 пологових будинків у комунальні некомерційні підприємства). 
            Враховуючи рішення Одеської міської ради від 31.10.2018р. № 3888-VII «Про припинення комунальної установи «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» шляхом приєднання до комунальної установи «Одеський міський Центр здоров’я» з 1 квітня 2019 року КУ «Інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» припинив своє функціонування. 
В КУ «Одеський міський центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом» з 01.01.2020 року збільшено штат закладу на 4,0 посади сторожів з метою охорони будівлі за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна,5 у зв’язку з передачею цієї будівлі від КНП «Одеський обласний цетр соціально значущих хвороб» до комунальної установи. Крім того, до штатного розпису цього закладу введено 1,0 посаду економіста з метою підготовки до перетворення закладу у комунальне некомерційне підприємство.
У зв’язку з тим, що з 01 жовтня 2019 року вісім міських лікарень та п’ять пологових будинків перетворені у комунальні некомерційні підприємства, в яких створені самостійні бухгалтерії, централізовані бухгалтерії при лікарнях припинили своє функціонування.
У зв’язку зі створенням комунальних некомерційних підприємств, до штату яких входять самостійні бухгалтерії, зменшиться кількість штатних одиниць у складі централізованої бухгалтерії при департаменті охорони здоров’я Одеської міської ради. 
          Враховуючи викладене, з метою упорядкування штатної чисельності працівників установ охорони здоров`я м. Одеси, виникла необхідність внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 30.03.2017 року № 74. 

Очікуваний результат :

Внесення змін до затвердженної граничної штатної чисельності працівників установ  охорони здоров`я, які утримуються за рахунок загального фонду бюджету  м. Одеси.

Можливі ризики : відсутні.

Фінансовий результат: економія фінансових ресурсів.






Директор департаменту                                           О.О.Якименко     

















