
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник управління

ПОЛОЖЕННЯ
про комунальну установу «Обласний онкологічний диспансер» 

Житомирської обласної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальна установа «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської 
обласної ради (далі -  КУ «Житомирський облонкодиспансер») є 
спеціалізованим закладом охорони здоров’я, який забезпечує надання 
кваліфікованої онкологічної допомоги населенню Житомирської області та 
здійснює методичне керівництво організацією протиракової боротьби на 
території Житомирської області.

1.2. КУ «Житомирський облонкодиспансер» утворюється згідно з рішенням 
Житомирської обласної ради.

1.3. КУ «Житомирський облонкодиспансер» у своїй діяльності керується 
Конституцією України, законами України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань охорони 
здоров’я, у тому числі цим Положенням.

1.4. КУ «Житомирський облонкодиспансер» є самостійною юридичною 
особою з відповідною територією, забудовами, обладнанням та іншим 
майном, має печатку та штамп зі своїм найменуванням.

1.5. Керівництво КУ «Житомирський облонкодиспансер» здійснює головний 
лікар, який призначається на посаду та звільняється з посади у встановленому 
законодавством порядку.

1.6. Штатний розпис (структура) КУ «Житомирський облонкодиспансер» 
затверджується у встановленому законодавством порядку згідно зі штатними 
нормативами та навантаженням.

1.7. КУ «Житомирський облонкодиспансер» затверджує правила 
внутрішнього трудового розпорядку для працівників, правила перебування 
пацієнта у закладі охорони здоров’я.



1.8. Забезпечення КУ «Житомирський облонкодиспансер» медичним 
обладнанням та матеріалами, м ’яким інвентарем та технічними засобами 
здійснюється згідно з табелем оснащення в межах кошторису закладу охорони 
здоров’я.

1.9. КУ «Житомирський облонкодиспансер» може бути клінічною базою 
кафедр онкології медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та 
науково-дослідних інститутів.

II. ЗАВДАННЯ КУ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛОНКОДИСПАНСЕР»

2.1. Прийом та надання кваліфікованої медичної допомоги (амбулаторної та 
стаціонарної) хворим на злоякісні новоутворення, з передпухлинною 
патологією та з підозрою на злоякісне новоутворення відповідно до наказів 
Міністерства охорони здоров’я України.

2.2. Забезпечення дотримання строків своєчасного початку лікування та 
госпіталізації онкологічних хворих області.

2.3. Раціональне використання коштів на лікування онкологічних хворих 
області.

2.4. Здійснення організаційно-методичного керівництва та координації 
діяльності всіх закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу 
хворим з онкологічними захворюваннями, незалежно від підпорядкування та 
форми власності (обласних закладів охорони здоров’я, ЦМЛ, ЦРЛ, ТМО, 
центрів ПМСД, амбулаторій ЗП СМ, окремих лікарських кабінетів та ін.) на 
території Житомирської області.

2.5. Організаційно-методичне керівництво з питань своєчасного виявлення 
злоякісних новоутворень, впровадження і виконання скринінгових програм 
щодо виявлення передпухлинної патології та ранніх форм раку, а також з 
питань лікування та диспансерного нагляду за хворими з передпухлинними 
захворюваннями.

2.6. Визначення потреби в сучасному обладнанні, протипухлинних препаратах 
та в інших лікувальних засобах, складання заявок на них.

2.7. Здійснення та забезпечення повного обліку онкологічних хворих на 
території обслуговування з використанням сучасних інформаційних 
технологій, забезпечення функціонування канцер-реєстру онкологічних 
хворих.

2.8. Проведення постійного моніторингу і аналізу онко-епідеміологічної 
ситуації в Житомирській області та на цій основі подання пропозицій щодо 
розвитку онкологічної мережі та підвищення ефективності протиракової 
боротьби управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації.



2.9. Участь у роботі протиракової експертної комісії управління охорони 
здоров’я Житомирської облдержадміністрації, внесення на її розгляд 
пропозицій з питань поліпшення стану протиракової боротьби в області.

2.10. Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації медичних працівників 
за напрямом «онкологія».

2.11. Розробка поточних та перспективних планів розвитку онкологічної 
системи і заходів протиракової боротьби, обговорення та затвердження їх в 
У03  обласної державної адміністрації.

2.12. Надання консультативно-методичної допомоги з питань профілактики, 
своєчасного виявлення злоякісних новоутворень та передпухлинних 
захворювань, лікування та диспансерного нагляду за онкологічними хворими.

2.13. Упровадження у практичну діяльність сучасних методів діагностики та 
лікування онкологічних хворих.

2.14. Забезпечення диспансерного нагляду за хворими на злоякісні 
новоутворення та контроль за його якістю.

2.15. Складання звітності про захворюваність на злоякісні новоутворення в 
області.

2.16. Вжиття заходів щодо подальшого розвитку та зміцнення матеріально- 
технічної бази онкологічної служби.

2.17. Приведення ліжкового фонду КУ «Житомирський облонкодиспансер» у 
відповідність до рівня та структури захворюваності на злоякісні 
новоутворення в області.

2.18. Забезпечення обстеження усіх хворих, які лікуються в стаціонарах, та 
хворих, які вперше протягом року звернулись за амбулаторною допомогою, на 
наявність злоякісних пухлин та передпухлинних захворювань у строки, 
установлені стандартами та протоколами діагностики і лікування 
онкологічних хворих.

2.19. Забезпечення планового лікування онкологічних хворих відповідно до 
наказів МОЗ України.

2.20. Забезпечення функціонування обласної онкологічної ЛКК.

2.21. Регулярне здійснення аналізу причин пізньої діагностики раку та розгляд 
цих питань на засіданнях протиракової експертної комісії У03  обласної 
державної адміністрації, вживання заходів, спрямованих на зниження рівня 
занедбаності, особливо пухлин візуальних локалізацій.



III. СТРУКТУРА КУ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛОНКОДИСПАНСЕР»

3.1. Структурними підрозділами КУ «Житомирський облонкодиспансер» є 

АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ

1) Адміністрація (апарат управління)
2) Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ

1) Бухгалтерська служба
2) Економічна служба
3) Господарсько-обслуговуюча служба

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ПІДРОЗДІЛ

1) Поліклініка
1.1. Реєстратура
1.2. Поліклінічне відділення:
1.2.1. Кабінети лікарів спеціалістів
1.2.2. Кабінет функціональної діагностики
1.2.3. Кабінети ультразвукової діагностики
1.2.4. Кабінет патології шийки матки
1.2.5. Кабінет протибольової терапії
1.2.6. Кабінет стоматологічний
1.3. Ендоскопічне відділення
1.4. Денний стаціонар
1.5. Кабінет ЛКК

2) Стаціонар
2.1. Приймальне відділення
2.2. Анестезіологічне відділення з ліжками для інтенсивної терапії
2.3. Операційне відділення
2.4. Онко-хірургічне відділення
2.5. Онко-гінекологічне відділення
2.6. Мамологічне відділення
2.7. Радіологічне відділення
2.8. Хіміотерапевтичне відділення
2.9. Лікарняний банк крові

ДОПОМІЖНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ПІДРОЗДІЛ

1) Клініко-діагностична лабораторія
2) Рентген-діагностичне відділення:
2.1. Кабінет рентгенологічної діагностики
2.2. Кабінет рентгеноскопічний



2.3. Кабінет мамографії 

ДОПОМІЖНИЙ ПІДРОЗДІЛ

1) Центральне стерилізаційне відділення
2) Медичний архів
3) Харчоблок
4) Котельня
5) Аптечний склад
6) Господарський склад
7) Продуктовий склад

ПАНСІОНАТ

IV. УПРАВЛІННЯ КУ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛОНКОДИСПАНСЕР»

4.1. Управління КУ «Житомирський облонкодиспансером» здійснюється 
головним лікарем, який призначається на посаду Житомирською обласною 
радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
належить до професійної категорії «Керівники» та здійснює оперативне 
управління (керівництво) комунальною установою «Обласний онкологічний 
диспансер» Житомирської обласної ради відповідно до Статуту комунальної 
установи «Обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради.

4.2. Керівник КУ «Житомирський облонкодиспансеру» повинен мати повну 
вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна 
справа», спеціалізацією за фахом «Організація управління охорони здоров’я».

4.3. Керівник КУ «Житомирський облонкодиспансеру» контролює виконання 
норм Конституції України, законів України, актів Президента України, актів 
Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України, наказів У03  Житомирської 
облдержадміністрації та інших нормативно-правових актів.

4.4. Керівник КУ «Житомирський облонкодиспансеру» організовує
лікувально-профілактичну, організаційно-методичну, фінансово-
господарську діяльність установи та бере участь у формуванні та реалізації 
регіональної політики у сфері охорони здоров’я стосовно організації 
онкологічної допомоги населенню області:
4.4.1. забезпечує контроль за наданням в повному обсязі спеціалізованої 
стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної (консультативної) медичної 
допомоги в КУ «Житомирський облонкодиспансеру»;
4.4.2. здійснює контроль за виконанням національних, галузевих, 
регіональних медико-соціальних програм;
4.4.3. відповідає за реалізацію основної мети діяльності КУ «Житомирський 
облонкодиспансер» щодо впровадження сучасних методів діагностики, 
лікування та створення сучасної матеріально-технічної бази, для надання



доступної та якісної спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим 
області;
4.4.4. забезпечує дотримання ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності КУ «Житомирський облонкодиспансер» з медичної практики;
4.4.5. керує розробкою структури та штатного розпису КУ «Житомирський 
облонкодиспансер» та по кожному структурному підрозділу;
4.4.6. погоджує у порядку, що встановлений Органом управління майном, 
структуру та штат КУ «Житомирський облонкодиспансер»;
4.4.7. погоджує Положення про КУ «Житомирський облонкодиспансер» та 
затверджує Положення про його структурні підрозділи;
4.4.8. забезпечує КУ «Житомирський облонкодиспансер» кваліфікованими 
кадрами, підвищення їх кваліфікації і атестації на кваліфікаційні категорії;
4.4.9. затверджує посадові інструкції працівників та графіки їх відпусток;
4.4. 10. укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом;
4.4.11. створює, очолює та контролює діяльність Медичної ради 
КУ «Житомирський облонкодиспансер»;
4.4.12. розпоряджається у межах своїх повноважень майном 
КУ «Житомирський облонкодиспансер», у тому числі його коштами, що є 
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, області і 
закріплене за КУ «Житомирський облонкодиспансер» на праві оперативного 
відання та забезпечує контроль за його ефективним використанням і 
зберіганням;
4.4.13. відповідно до Статуту, у межах своїх повноважень, видає накази та інші
акти з питань, пов’язаних із діяльністю КУ «Житомирський
облонкодиспансер», організовує контроль за їх виконанням;
4.4.14. встановлює працівникам КУ «Житомирський облонкодиспансер» 
конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, премій, винагород, 
надбавок, доплат на умовах, передбачених колективним договором та 
відповідно до чинного законодавства;
4.4.15. діє без довіреності від імені КУ «Житомирський облонкодиспансер», 
представляє його інтереси у відносинах з усіма установами, організаціями та 
громадянами держави Україна як на території Україні, так і за її межами;
4.4.16. здійснює контроль за забезпеченням дотримання законодавства з
охорони праці, протипожежного захисту в КУ «Житомирський
облонкодиспансер» та затверджує відповідні інструкції;
4.4.17. здійснює контроль за виконанням єдиних санітарно-гігієнічних вимог 
у КУ «Житомирський облонкодиспансер»;
4.4.18. здійснює контроль за впровадженням та реалізацією системи 
управління якістю в КУ «Житомирський облонкодиспансер»;
4.4.19. залучає до консультації лікарів-спеціалістів інших закладів охорони 
здоров’я, а також працівників науково-дослідних інститутів та медичних вузів;
4.4.20. сприяє проведенню клінічних досліджень у КУ «Житомирський 
облонкодиспансер»;
4.4.21. здійснює прийом працівників закладу охорони здоров’я та громадян з 
особистих питань, розглядає їх письмові звернення;
4.4.22. Здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони 
здоров’я області, що надають медичну допомогу хворим на онкологічні 
захворювання, незалежно від підпорядкування та форми власності, отримує



від них інформацію, необхідну для вирішення питань, що входять до його 
компетенції;
4.4.23. здійснює контроль за достовірністю подання статистичної звітності, за 
об’єктивністю внесення даних до регіонального канцер-реєстру;
4.4.24. бере участь у здійсненні експертної оцінки якості діагностики та 
лікування онкологічних хворих в закладах охорони здоров’я, незалежно від 
рівня підпорядкування та форми власності, забезпечує виконання функції 
експерта управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації за 
спеціальністю «Онкологія»;
4.4.25. утворює в КУ «Житомирський облонкодиспансер» комісії, робочі та 
експертні групи щодо забезпечення розвитку онкологічної служби області, 
визначення переліку лікарських засобів та обладнання для державних 
закупівель тощо;
4.4.26. виносить питання на обговорення засідань колегій УОЗ обласної 
державної адміністрації, протиракової експертної комісії УОЗ обласної 
державної адміністрації, товариств лікарів-онкологів, лікарів-хірургів, лікарів- 
акушерів-гінекологів, лікарів-педіатрів, лікарів ЗП-СМ, лікарів-гематологів та 
інших;
4.4.27. приймає участь у роботі колегії УОЗ обласної державної адміністрації, 
долучається до роботи робочих груп, комісій при обласній державній 
адміністрації та обласній раді;
4.4.28. вносить до МОЗ України пропозиції щодо удосконалення стандартів, 
уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги за спеціальністю 
«Онкологія»;
4.4.29. порушує перед органами місцевого самоврядування питання щодо 
заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників 
закладів охорони здоров’я, спеціалістів з медичною освітою області з числа: 
лікарів-онкологів, лікарів-хірургів, лікарів-акушерів-гінекологів, лікарів- 
педіатрів, лікарів ЗП-СМ, лікарів-гематологів та інших;
4.4.30. контролює видання довідкових матеріалів з питань організації 
онкологічної допомоги населенню.


