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ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне пiдприсмство кВiльногiрська центральна MicbKa лiкарня>

Вiльногiрськоi MicbKoi ради ЩrriпропетровськоТ областi> (далi - Пiдприсмство) с

лiкарняним закладом охорони здоров'я комунальним унiтарним неlсомерчiйним

пiдприемством, що надас послуги вторинноi7спецiа-гriзованоТ медичноi допомоги буль-
яким особам у порядку та на умовах, установлених законодавством Украiни та цим
Статутом.

1.2, Пiдприсмство реорганiзовано за рiшенням !нiпропетровськоi обласноi ради
ьiд 22 лютого 2019 року N9460-16/VII шляхом перетворення комунаJIьного закладу
кВiльногiрська центральна MicbKa лiкарня> Щнiпропетровськоi обласноТ ради> у
комунrrльне пiдприемство кВiльногiрська центрzrльна MicbKa лiкарня> ЩнiпропетровськоТ
обласноi ради)).

1.3. Пiдприемство € правонаступником ycix майrrових i немайнових прав та
обов'язкiв комуFIального закладу <Вiльногiрська центральна MicbKa лiкарня>

ЩнiпропетровськоТ обласноi ради ),
1.4, Рiшенням Щнiпропетровськоi об"пасноТ ради вiд l3 грулня 2019 року Nq552-

2OIVII юридичну особу - комунаJIьне пiдприсмство <Вiльногiрська центральна MicbKa

лiкарня> Щнiпропетровськоi обласноi ради)та закрiплене за HeIo на правi оперативного

управлiння майно передано до комунальноi власностi територiальrrоТ громади MicTa

Вiльногiрськ.
1.5. Вiдповiдно до рiшення виконавчого KoMiTeTy ВiльногiрськоТ MicbKoi рали

Щнiпропетровськоi областi вiд 17.06.2020 року Jф198/0/7-20 затверлжено Акт приймання-
передачi юридичноi особи - комунаJIьного пiдприемства кВiльногiрська центраJIьна
MicbKa лiкарня> Щнiпропетровськоi обласноi ради) зi спiльноТ власностi територiальних
громад сiло селищ, MicT ffнiпропетровськоi областi до комунальноТ власностi
територiальноТ громади MicTa Вiльногiрськ.

1.6. Згiдно рiшення 
'ВiльногiрськоI 

MicbKoi ради !нiпропетровськоТ об.lrастi вiд

25,06,2020року Nb 1927-84lY|I прийнято в комунальну власнiсть територiальноТ громади

MicTa Вiльногiрськ юридичну особу комунальне пiлприсмство <Вiльttогiрська

центральна MicbKa ;riкарня> !нiпропетровськоТ обласноТ ради), розташовану за адресою:

м.Вiльногiрськ, вул.iм.Ю.М,Устенка, бул.72, та закрiплене за нею на правi оперативного

управлiння майно. Засновника Пiдприспи€мства змiнеlло на Вiльногiрську MicbKy ралу
.ЩнiпропетровськоТ областi. Змiнено найменування кВiлылогiрська центральна MicbKa

лiкарня> Щнiпропетровськоi обласноТ ради) на комунальне пiдприсмство кВiльногiрська

центраJIьна MicbKa лiкарня> ВiльгrогiрськоТ MicbKoi рали ЩнiпропетровськоТ областi>.

1.7 . Комунальне пiдприемство кВiльногiрська центральна MicbKa лiкарня>

Вiльногiрськоi MicbKoi ради .ЩнiпропетровськоТ областi>е правонаступником ycix
майнових i немайнових прав та обов'язкiв комунаJIьного пiдприемства <Вiльногiрська

центральна MicbKa лiкарня> !нiпропетровськоТ обласноТ ради).
1.8, Засновником i власником Пiдприемства € територiальна громада MicTa

Вiльногiрськ /]нiпропетровськоi областi в особi ВiльногiрськоТ MicbKoT ради

щнiпропетровськоi областi (да-гli Засновник). Пiдприемство с пiлпорядкованим,
пiдзвiтним та пiдкоtrтрольним Засновнику.

1.9. Пiдприемство здiйснюо господарську некомерuiйну лiялыriсть, спрямовану



На ДОСЯГНеНня Ооцiальних та iнших результатiв без мети одер}каFIня прибутку,
1.10. Пiдприемство е неприбутковим та не мае на MeTi отримання доходiв

(прибУткiв) для iх розподiлу серед засновникiв (учасникiв), праuiвникiв (KpiM оцлати
ikHboT праui, нарахування сдиного соцiального внеску), членiв органiв управлiння та
iнших пов'язаних з ними осiб. ffохоли (прибутки) Пiдприемства використовуються
виключно для фiнаrrсування видаткiв для утримання Пiдприемства, реалiзачii мети (цiлей,
завдань) та напрямiв дiяльностi визначених цим Статутом.

1.1 1. Пiдприемство у своТй дiяльностi керуеться Itонституuiею Украiни,
ГосподарСьким та Щивiльним кодексами Украiни, законами УкраiЪи, актами ВерховноТ
Ради Украiни, Президента УкраiЪи та Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, загаJIьнообовоязковими
для Bcix закладiВ охорони здоров'я наказами та iнструкцiями MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни, загальнообов'язковими нормативними актами iнших центральних
органiВ виконавчОI влади' вiдповiдlrимИ рiшеннямИ ВiльногiрськоТ мiськоI ради
.ЩнiпропетровськоI областi та ii виконавчих органiв, цим Статутом.

2 НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦВЗНАХОДЖЕННЯ

2.|. Найменування Пiдприсмства
Повне - КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИеМСТВО кВIЛЬНогIрськА цЕнтрАльнд мIськд
ЛIКАРНrI) ВIЛЬНОГIРськоi мIськоi рАди днIпропЕтровськоi оБлАстI).
Скорочене - КП <<BIЛЬНОГIРСЬКА ЦМЛD.
АНГЛiЙСЬКОЮ МОВОЮ ПОВНе - UTILITY ENTERPRISE KVOLNOGORSK CENTRAL CITY
HOSPITAL) VOLNOGORSK CITY COLГNCIL ОF ТНЕ DNIPROPETROVSK REGION>.
Англiйською мовою скорочеIIе - UE (VOLNOGORSK ССН).

2.2. Мiсцезнаходження Пiдприсмства:
вул.iм. ю.м. Устенка, бул. 72, м. Вiльногiрськ, Щнiпропетровська областьо 5l700, Украiна.

3 МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI

3.1. ОСНОвною метою дiяльностi Пiдприемства с забезпечення медичного
обслуговування населення шляхом надання йому меличних послуг в порядку та обсязi,
встановлених законодавством.

З.2. ВiДПОвiдно до поставленоi мети предметом дiяльностi Пiдприемства е:

З.2.1. Щiяльнiсть лiкарняних закладiв, як основний вид дiяльностi.
з,2.2. Спецiалiзована медична практика.
З.2,З. Стоматологiчна lrрактики.
З.2.4. Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоровя.
3.2.5. Надання пацiентам вiдповiдно до законоДавства на безоплатнiй та платнiй ocHoBi
послуг вторинноi (спеuiалiзованоi) стацiонарноi меди.tноi допомоги та консультативнот
амбулаторноi медичноi допомоги.
З.2.6. РаННе Виявлення патологii захворювань та свосчасна госпiталiзацiя хворих у
стацiонарнi вiддiлення Пiлприемства.
з,2.7. Здiйснення .тriкувально-дiагностичного процесу з використанням нових фор, i

МеТОДiВ, ДОСяГнень медичноi науки i практики охорони здоров'я; експертне оцiнювання
РеЗУЛЬТатiВ наУкових дослiдlкень; апробацiя i впровадження нових методiв дiагностики,
ЛiКУвання та реабiлiтацiТ хворих, апробацiя медичних iHcTpyMeHTiB, апаратури, лiкарських



засобiв.
з,2.8. УчастЬ в органiзаuii i проведенНi ceMiHapiB, клirliчних, патоJIого-анатомiчних,

науково-практичних конференцiй, експер,гних комiсiй, консилiумiв, медичних рад тощо та

заходiв з контролю за якiотю лiкувально-дiагностичного пвоцесу.

3.2.9. Забезпечення дiагностики та якiсного лiкування хворих на Bcix етапах надання

медичноi допомоги.
3.2.1о. Проведення квалiфiкованоi експертизи тимчасовот непрацездатностi та контроль

за видачею листкiв непрацездатностi на Пiдприсмствi.

З.2.||. Здiйснення обстежень хворих за направленням вiйськкоматiв.

3.2.12. Проведення профiлактичних оглядiв.

З.2,|З. Надання палiативноi допомоги пацiентам на ocTaHHix стаДiях перебiгУ

невилiковних захворювань.
З.2.|4, Систематичний контроль за якiстю та повнотою призначення хворим процедур Та

ix виконання на Bcix стадiях лiкування, участь у клiнiчних iспитах сУЧаСНИХ

фармакологiчних препаратiв.

З.2.15. Облiк та аналiз ефективностi лiкувально-дiагностичноi допомоги з метою наДаННЯ

рекомендацiй щодо управлiнських рiшень.
З,2,16. Планово-цiлIодобова стацiонарна, невiдкладна цiлодобова допомога, екстрена

цiлодобова допомога, амбулаторно-консультативна допомога дiтям та дорослим з

прийомаМи за спецiальностями: терапiя, педiатрiя, акушерство i гiнекологiя, хiрургiя,

ортопедiя та травматологiя, дитяча ортопедiя та травматологiя, онкологiя, бактерiологiя,

ендокринОлогiя, терапевтична стоматологiя, фтизiатрiя, фiзiотерапiя, ендоскопiя, урологiя,
анестезiологiя, дитяча анестезiологiя, iнфекчiйнi хвороби, неврологiя, психiатрiя,

дерматовенерологiяо офтальмологiя, дитяча офтальмологiя, отоларингологiя, дитяча

отоларинГологiя, наркологiя; стоматологiя, ортопедична стоматологiя, функltiона.пьна

дiагностиКа, рентгенологiя, УЗ дiагностика, клiнiчна лабораторна дiагностика, патологiчна

анатомiя.
з.2.17. Гiгiенiчне виховання дорослого та дитячого населення. Провелення iнформацiйноI

та освiтньо-розяснювальноi роботи серед населення щодо формування здорового способу

}киття та здiйснення заходiв з профiлактики захворювань.

3.2.18. ЗдiйсненНя навчаннЯ та пiдвищенНя квалiфiкацii медичних праuiвникiв

Пiдприемства. Пiдприемство мох(е бути базою стажування лiкарiв-iнтернiв.

З.2.19. Надання консультативноi та медичноТ допомоги в лiкувальних закладах шляХОМ

виiздiв вiдповiдних фахiвuiв Пiдприсмства та у склалi комплексних бригаД.

з.2,2о. Залучення спецiалiстiв, в тому числi, що працюють як фiзичнi особи-пiдприсмцi,

на договiрних засадах для надання якiсних послуг.

З.2.2| Здiйснення дiяльностi з придбання, перевезеIrня, зберiгання, реалiзаuii (ВiЛПУСКУ),

використання та знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, iх

аналогiв, дозволенИх до засТосування в YKpaTHi, отруйних та сильнодiючих речовин
(засобiв) згiдно з вимогами чинного законодавства Украiни,
з,2.22. Закупiвля, зберiганнЯ та викориСтання pecypciB, необхiдних для надання медичних

послуг,зокрема, лiкарських засобiв, обладнання, механiзмiв та iнвентарю.

з.2.2з. Здiйснення проuесiв, або видiв господарськот дiялыlостi в яких використовуються

джерела iонiзуrочого випромiнювання при дiагностуваннi.
з,2,24. Надання в оренду й експлуатаuiю нерухомого майна у встановленому порядку.

з.2.25. Здiйснення iншоi не забороненот законодавством дiяльностi, необхiднот для



належного забезпечення та пiдвищення якостi надання медичних послуг, управлiння

ресурсами, розвитку та пiдвищення якостi калрового потенцiалу Пiдгrриемства,

з,з. .щля здiйснення видiв дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню або отриманню

вiдповiдних дозвiльних документiв, 11iдприемство одерх(уе необхiднi лiцензiт або

дозвiльнi документи у встановленому чинним законодавством порядку.

з.4. Пiдприемство здiйснюс участь у дер}кавних, регiонаЛьниХ Та МiСЦеВИХ

програмаХ у галузi охорони здоров'я населення у порядку визначеному вiдповiдними

програмами та законодавством.

з.5. Пiлприемство надас Засrlовнику пропозицii щодо розробки планiв розвитку

надання медичноТ допомоги у м.Вiльногiрськ та забезпечуе виконання мiських цiльових

програм та заходiв з питань надання медичнот допомоги населенню.

з.6. ПiдприемСтво здiйснюс надання платних сервiсtlих послуг пацiснтам (палати

пiдвищеноi комфортностi, полiпшене харчування тощо) та iнrшим закладам охорони

здоров'я i лiкарям, що дiють як фiзичнi особи-пiдприсмlti (закупiвля i продаж лiкiв та

витратниХ медичних матерiалiв, проведення тренiнгiв, ведення бухгалтерського облiку

тощо), вiдповiдно до чинного законодавством Украiни.

з.7. Надання платних послуг iз медичного обслугоI]ування населення здiйснюсться

згiднО з чинниМ законодаВствоМ УкраТни. Перелiк платних послуг та тарифи

затверджуються виконавчим KoMiTeToM ВiльногiрськоТ MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ

областi.
з.8. Пiдприемство мае право займатися iншими видами дiяльностi не

передбаченимИ в даному CTaTyTi i не забороненими чинним законодавством УкраТни.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

4.1, Пiлприемство е юридичною особою публiчного права. Права та обов'язки

юридичнОi особИ ПiдприсмСтво набувас з дня його ДеРжавноТ ресстрашiТ.

4.2. Пiдприсмство користусться закрiпленим за ним комунальним майном, Що €

власнiстю територiальноТ громади MicTa Вiльногiрська, на правi оперативного управлiння,

4.з, Пiдприемство здiйснюе некомерuiЙну господарську дiяльнiсть, органiзовуе

свою дiяльнiсть вiдповiдно до фiнансового плану затвердженого виконавчим KoMiTeToM

вiльногiрськот Micbkoi ради ,щнiпропетровськот областi, самостiйно органiзовуе надання

послуг i решriзуе iх за цiнами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому

законодавством.
4.4. Збитки, завданi Пiдприсмству внаслiдок виконання рiшеНЬ ОРГаНiВ ДеРЖаВНОТ

владИ чи оргшriВ мiсцевогО самоврядУваrIня, якi булО визнанО судоМ неконституuiйними

або недiйсними, пiдлягаlоть вiдшкодуванню зазначеними органами добровiльно або за

рiшенням суду.

4.5. .Щля злiйснення господарськоi некомершiйноi дiяльностi Пiдприсмство залучас i

використовуС матерiальНо-технiчнi, фiнансовi, труловi та iншi види pecypciB,

використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Пi:цlРиемство мас самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, lepiKaBHoMy

казначействi Укратни, кругJIу печатку зi cBoiM найменуванням, штампи, а також бланки з

власними реквiзитами.
4.7, Пiдприемство мае право укладати угоди (логовори), набувати майнових та

особистиХ немайнових прав, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справi, що



розглядаеться в судах УкраТни, мiжнаролних та третейських судах.

4.8. Пiдприемство надас медичнi послуги на пiдставi лiцензiТ на медичну практикУ,

Пiдприемство мае право здiйснювати лише Ti види медичноТ практики, яtсi дозволенi

органом лiцензування при видачi лiцензiТ на медичну практику.
4.9. Органiзацiйну структуру Пiдприсмства затверджус Засновник за пропозицiсю

директора пiтприемства погодженою виконавчим KoMiTeToM Вiльногiрсьrсоi MicbKoT рали

.Щнiпропетровськоi областi.
4,10. Пiдприемство мае право самостiйно у порядку визначеному законодавством

встановлювати перелiк платних послуг, якi надас населенню та органiзацiям, розробляе
Полоrкення про платнi послуги, розраховус тарифи. Тарифи на платнi послУГи

затверд}куються виконавчим KoMiTeToM ВiльногiрськоТ MicbKoi рали ,ЩнiпропетровськоТ
областi у встановленому порядку.

4.1l. Пiдприсмство може отримувати кошти на пiдтримку вiлповiдно до вимоГ

чинного законодавства Украiни. Засновник в межах свосi компетенцiТ мохсе фiнансувати
мiсцевi програми розвитку та пiдтримки Пiдприсмства, зокрема щодо оновЛення

матерiально-технiчно\ бази, капiтального ремонту, реконструкчiТ, пiдвищення оплаТи

працi медичних працiвникiв (програми "мiсцевих стимулiв"), а тако}к мiсцевi ПроГРаМИ

надання населенню медичних послуг, мiсцевi програми громадського здоров'я та iншi

програми в oxopoHi здоров'я.

5 мАЙно пIдпри€мствА

5.1 , Mat:tHo Пiдприсмства с комунальною власнiстю i закрiплюсться за ним на правi

оперативtIого },правлiння. Майно Пiлприемства становлять необоротнi та оборотнi активи,

ocHoBHi засоби та грошовi кошти, а також iншi цiнностi, переданi йому Засновником.

BapTicTb яких вiдобра}I(асться у самостiйному балаrlсi Пiдприсмства.

Пiдприсrrство зобов'язано забезпечити збереlкення майна, передаrrоГо Йо;rtv

Засновникоitt i використовуЪаr" зазначене майно вiдповiдно l1o йогО ЦiЛьОвОГО

призначення.

5.2. Пi:присмство I{e мас право вiдчух<увати або iншим способом роЗПоряДжаТИсЬ

закрiплениN,I за ним майномо що наJIежить до основних фоrrдiв без попередньоi ЗГоДlI

Засновника. Пiдприемство не мас права безоплатно передавати I{аJIежне ЙомУ маЙнО

TpeTiM особаirt (юридичним чи фiзичним особам) KpiM випадкiв, прямо передбачених

законодавствоi\I. Yci питання, якi стосуються вiдмови вiд права на земелЬнУ ДiЛЯНКУ, ЩО

знаходиться на ба_гrансi Пiдприсмства або ii вiдчутtення, вирiшуlоться вИкЛЮЧНО

засновникоrt,

5,З, .Щ;керелами формування майна та коштiв Пiдприсплства е:

- ком}/нLlьне майно, передане Пiдприсмству ЗасновникоN{;

- коштll rriського бrодrкету (бюджетнi коtпти);
_ власнi надходження Пiдприсмства: кошти вiд здачi в opelrlty (зi зголи ЗаснОвниКа)

1.1айна, закрiп_-lеного на правi оIrеративного управлiння; кошти та ittше майно, одеРЯ<аНi ВiД

_iаJання пос.l},г;

- цi.-lьовi кошти;
_ KomTIt. отриманi за договорами з центральним органом виконаВчоТ ВЛаДИ, ЩО

:ееliзl,с Jep;+(aBHy полiтику у сферi дер}кавних фiнаtrсових гарантiй меДиЧнОГО

--,,i с-r},гов},вання населення;



- майно, придбане у iнших юридичних або фiзичних осiб;
- майно, що надходить безоплатно або у виглядi безповоротноi фiнансовоi допомоги

чи добровiльних благодiйних BHeckiB, пожертвувань юридичних i фiзичних осiб;

надходження коштiв на виконання програм соцiально-економiчного розвитку регiону,
програм розвитку медичноi галузi;

- майно та кошти, отриманi з iнших д}керел, не заборонених законодавством

Украiни;
- iншi джерела, не забороненi законодавством. Вилучення майна Пiдприемства може

мати мiсце лише у випадках, передбачених законодавством Украiни.
5.4. Статугний капiтал Пiдприемства становить l грн. 00 коп. (одна грн. 00 коп.).

5.5. Пiдприсмство мас право прилбавати, орендувати необхiдrrе йому обладнання

та iншi матерiальнi ресурси, користуватися послугами Iоридичних та фiзичних осiб,
вiдповiдно до укладених угод. Пiдприсмство мас право надавати в оренду майно,

закрiплене за ним на правi оперативного управлiння, юридичFIими та фiзичними особами

вИповiдно до законодавства УrtраТни та рiшення Засновника.

5.6. Пiдприемство самостiйно реалiзовуе право користування вiдведеними йому

земельними дiлянками та переданим на баланс майном вiдповiдно до чинного

законодавства Украiни, цього Статуту.
5.7, Збитки, завданi Пiдприсмству внаслiдок порушення його майнових прав

громадянами, юридичними особами та державними органаN,Iи, вiдшкодовуються
Пiдприемству за рiшенням сулу або добровiльно.

5.8. Пiдприемство самостiйно здiйснюе оперативний, бухгалтерський облiк, веде

статистичну, бухгалтерську та медичну звiтнiсть i подае ix органам, уповноваженим
здiйснювати контроль за вiдповiдними напрямами дiяльностi.

5.9. Власнi надходх(ення Пiдприсмства використовуються згiдно з чинниNI

законодавством УкраТни.

5.10. Забороняеться ро.зполiл отриманих доходiв (прибуткiв) Пiлприемства або iх
частини серед засновникiв (у"rасникiв), членiв такоi органiзаuii, прачiвникiв (kpiM оплати

iхньоi прашi, нарахування сдиного соцiального внеску), членiв органiв управлiння та

iнших пов'язаних з ними осiб.

5.11. Не вважаеться розподiлом доходiв Пiдприемства в розумiьlнi п.5.11. Статугу
використання Пiдприемством власних доходiв (прибуткiв) виключено для фirlансування
видаткiв на угримання такого Пiдприемства, реалiзацii мети (чiлей, завдань) та напрямiв

дiяльностi, визначених Статутом.

6 ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПIДПРИ€МСТВА

6.1. Пi:присмство мас право:

.. l. Звертатlrся в порядку, передбаченому законодавством, до центраJIьних та мiсцевих

_:..-tHiB вlIконавчоТ влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також пiдприемств i

_:_:нiзацiй незLlех{но вiд форм власrIост,i та пiдпоряIдl(уваI]ня для отримання iнфорпrаuiТ

_ j ].:]TepialiB. необхiдних для виконання покладеЕIих lla Пiдприсмство завлаFIЬ.

. . ]. CartocTiйtlo планувати, оргаtliзовувати i здiйснювати свою статутну дiяльнiсть.
:,:]:::1чзтll oCHtlBHi напрямки свого розвитку вiдповiлно до cBoix завдань iцiлей, у тому

-_,,-..: с^пря\lt-)вr,воти отриманi вiд господарськоi дiяльностi кошти на утримання
.. --.:;:crtcTB: - а його матерiально-технiчttе забезпечення.



б.1,3. УкладатИ господарськi угодИ з пiдприсмствами, установами, органiзацiями
незшIежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, а також фiзичними особами вiдповiдно
до законодавства.
6.1,4. Здiйснювати спiвробiтництво з iнщими закладами охорони здоровя, науковими
установами та фiзичними особами-пiдприемцями, з iноземними органiзацiями згiдно з
законодавством.
6.1.5. Самостiйно визначати напрямки використання грошових коштiв у порядку,
визначенОму законоДавствоМ УкраТни, враховуючи норми Статуту.
6.1.6. Здiйснювати будiвництво, реконструкцiю, капiтальний та поточний ремонт
основних фондiв у визrIачеНому законодавствоМ порядкУ за погодх(енняМ iз Засновником.
6.|.7. Залучати пiдприемства, установи та органiзаuiт для реалiзашii свотх статутних
завдань у визначеному законодавством порядку.
6,1-8. Надавати консультативну допомогу з питань, що нrtлежать до його компетенцii,
спецiалiстам iнших закладiв охорони здоров'я на Тх запити.
б.1.9. Створювати cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприемства вiдповiдно до законодавства
Уlgаiни та цього Статуту.
6-1.10. Здiйснювати iншi права, що не суперечать чинному законодавству.

6,2. Пiдприсмство:
, ]. ]. Створюс налех<нi умови для
::],]НоДВВСТВа Про ПраЦЮ, ПраВиЛ Та

: _: j\\'Вання,

_,],]. Здiйснюс бухгалтерський облiк, веде фiнансову та статистичну звiтнiсть згiдно з
З ]0-0HO_]3BCTBOM.

б,],]. Складас та подас в установленому порядку бухгалтерську, фiнансову, бtодхсетну та
статIlстlIчНу звiтнiсть та несе вi,ltповiдальнiсть за iT достовiргriсть перед органами,
\,повноваженими здiйснювати коtIтроль.

6,З. Пiдприсмство зобов'язане:
б.j.1, Планувати свою дiяльнiсть з MeToIo реалiзаrriI сдиноТ комплексноТ полiтики в
гаlr,зi охорони здоров'я (за свотм напрямом) У межах територiальнот громади м.
Вi.-rьногiрськ.

5,э.2, Забезпечувати своечасну сплату податкових та iнпrих обов'язкових платежiв з

".ех\,ванНям свосi статутноi дiяльностi та вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.
i,j,]. Розробляти та реалiзовувати кадрову полiтику, контролювати пiдвищення
,:. ll i фiкацiТ прачiвникiв.
- -: -. АкУrIl'лювати власнi наДхоДжеННя Та ВИТраЧати Тх в iHTepecax ПiдприсМсТВа згiдно
, -.i_nHIl\l законо-]авством УкраТни та цим Статутом,

-: j. KepvBaTltcb у своiй дiяльностi Конституuiею УкраТни, закоtIами УкраТни, актами
*:.,,l,ента \'KpaTHlr та КабiнетУ MiHicTpiB Украirtи, нормативно-правовими актами

, :"--3DСТВа o\opoНt,t здоров'Я УкраIни, iншимИ нормативНо-правовими актаIии та циI\,I

7 УПРАВЛIННЯПIДПРИ€МСТВОМ

- - B.:"_.:lt орГаноМ Управлiння ПiдприсмсТВоМ с Вiльногiрська MicbKa рада_ -: _ _:_:,-з"ь.:,_-: об.-rастi (Засновник).
_-_ _:_ : -- _,, -_},е керiвництво (оперативне управлiння) Пiдприсмством здiйснюс

_ :, ,, .._--:.1-],:r-TBa - fiиректор, якltй призначаеться на посаду i звiльнясться з неТ за

високопродуктивноi працi, забезпечус додержання
норм охорони працi, технiки безпеки, соцiа_пьного



розпорядженням мiського голови. Призначення на посаду здiйснюеться на конКУРСНiй

ocHoBi шляхом укладення контракту. Порядок проведення конкурсу на зайняття посаДи

шректора Пiдприемства та укладення контракту з ним здiйснюеться у поряДКУ,

визначеному законодавством УкраТни. Строк найму, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть

.Щлрктора, умови його матерizutьного забезпечення, iншi умови найму визначаюТься

коЕграктом.
7.З. Методичне керiвництво роботою Пiдприемства з питаЕь надання лiкувально-

профiлактичноi допомоги та забезпечення санiтарно-епiдемiчного благополУччя

здiйснюеться департаментом охорони здоров'я Щнiпропетровсьlсоi обласноI лержавноТ

а.шrriнiстраuii.
'1.4. Засновник:

7.4.1. Визначас головнi напрями дiяльностi Пiдприемства, затверджуе плани Дiяльностi

та звiти про iх виконання.
7.4.2. Затверлжуе Статут Пiдприемства та змiни до нього; затверджуе органiзацiЙнУ

сrрукгуру Пiдприемства.
1.4.З. Погоджуе Пiдприемству договори про спiльну дiяльнiсть, Зd яКиМи

впкористовуеться нерухоме майно, що перебувае в його оперативному управлiннi.
't-4.4. Здiйснюе контроль за ефективнiстю використання майна, що е спiльноtо власнiстю

територiальноi громади MicTa Вiльногiрська та закрiплене за ПiдприемствоМ на правi

ошеративного управлiння.
7.4.5. Приймае рiшення про реорганiзашiю та лiквiдацiю Пiдприемства, признаЧас

;rirвiдацiйну комiсiю та комiсiю з припинення.

1.5, .Щиректор Пiдприемства у межас компетенцiТ:

7.5.1. Щiе без ловiреностi вiд iMeHi Пiдприемства, представляе його iнтереси в органах

:ержавноТ влади та органах мiсцевого самоврядування, iнших органах, у вiдноСинах з

iпшими юридичними та фiзичними особамио пiдписус вiд його iMeHi локументи, ВиДаС

.loBipeHocTi та делегУе право пiдпису документiв iншим посадовим особам Пiдприемства,

укJIадае договори, вiдкриваЪ в органах ,Щержавноi казначейськоi слУжби УКРаIНИ й

устаЕовах банкiв поточнi та iншi рахунки.
7.5.2. Самостiйно вирiшуе питання дiяльностi Пiдприемства за виняткоМ Тих, ЩО

вi.щесенi законодавством та цим Статутом до компетенцiТ Засновника.

7-5-3. Органiзовуе роботу Пiдприсмства щодо надання згiдно з вимогами норМаТиВНО-

прал)вD( aKTiB медичноi допомоги населенню.
75_{- Подае на затвердження фiнансовий план та звiт про виконання фiнансового ПЛаНУ

IЕ_шрпемства згiдно з порядком, визначеним вiдповiдним рiшенням виконаВчого KoMiTery

.:ськоТ lricbKoT рали ЩнiпропетровськоТ областi.

_{l'се вi:повiдальнiсть за формуванFIя та виконання (liлrансового плаI]\, i п_rlзнr

. i1.:п1lltс\Iства, результати йогq госtlоларськоТ дiяльностi, l]иконання показнltкiв

::. _ J _ i :iя.rьностi lliдприемства, якiсть посJIуг, пiо надаються [1iдприсrrство\I.

, .:::;1я наJаного на правi оперативного управлiння I1iдприсlчIС]'В\' rtaйHit

_..:.-.tri гроN{адИ i доходУ згiднО з вимогаМи законоДавства, цьогО CTaTl,Tr та

-. , l. -прIl€\{ством договорiв.
:. :.,cTr сться правом розпорядження майном та коштами Пiдприсмства вiJповi-]н.-'

. _ __:з_^iва та цього Статуту. Забезпечус ефективне використання i збеРе,Ь.еННЯ

:,l. . _ :; Пi:присмством на правi оперативного управлiння майна.

. :-:::_\ свосТ компетенцii видас накази та iншi акти, дас вказiвки та дор\,чення.



..бов'язковi для Bcix пiдроздiлiв та працiвтtикiв Пiдприемства, розробляс штатtrий розпис.
-.5.S. Забезпечуе контроль за веденням i зберiганням медичноТ та iншоi документаuiТ.
- _i.9. У строки i в порядку, встановленi законодавствоIu, повiдомляс вiдповiднi органи

-:;, бr,Jь-якi змiни в даних про Пiдприсмство, внесення яких € обов'язковим до Сдиного
-.:]кавного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв ,га громадських
_ :},1\ вань.
- -r..r). Подае в установлеI{ому порядку Засновнику майном фiнаlлсову та iншIу звiтнiсть

- --эltсьlства, зокрема, rrlорiчно tlа/Iа€ Засновнику бухгалтерську та статистиtIну
,...HicTb, iнформацiю про рух основних засобiв, за заI]итом Засновника rIадас звiт про

-:-:j_]) iчtайна, а також iнформашiю про наявнiсть вiльних плоtrl, придатних для надання в

-:-:_]\,
- r . 1. Приймас на роботу та звiльняс з роботи працiвникiв Пiдприсмства, а TaKo)I(
, :,:;:ltac iHt_l_ti, передбаченi законодавством про працю, рiшення у сферi трудових
:, -::JJliн, укладас труловi договори з прачiвr{иками Пiдприсмства. Забезпечуе

-: ,],а:jа-IьниЙ добiр кадрiв, дотримання працiвниками Правил внутрiшнього трудового
: ._.rря.]ку Пiдприсмства. Створюе умови для пiдвищення фахового i квалiфiкачiйного
, ::: працiвникiв згiдно iз затвердяtеним у встановленому порядку штатним розписом.
-r.]. Забезпечус проведення колективних переговорiв, укладення колективFIого

-. :-rlJ\, в порядку, визначеному законодавством УкраТни,
- r . -:. Забезпечус дотримання на Пiдприемствi вимог законодавства про охорону праui,

-:::._:]но-гiгiснi.tних та протипожежних норм iправил, створення I{аJIежних умов праui,
-j -;. Вхсивае заходiв дJIя свосчасноI i в повному обсязi виплати заробiтноТ плати, а

_ _::.t]Ё( сплати передба.tених законолавством податкiв, зборiв та iншlих обов'язкових

-. _:тед.iв.
- ),15. Несе вiлповiдальнiсть за збитl<и, завдаlti Пiдприемству з його вини. у порядку.

: ; 1 ] ;l аЧеНОМУ ЗаКОНОДаВСТВОМ.
- 

-{, 6, Затверлжуе поло)Itення про cTpyl(Typнi пiдроздiли Пiдприсмства, iгlшi полоlкення

_: _trряf,кI{, що мають систейний характер, зокрема:

- Полоя<еlrня про премiювання прачiвникiв за пiдсумками роботи Пiдприсмства;
- Порядок надходження i використання коштiв, отриманих як благодiлiнi внескll.

-: _::: _;l Та jIаРУНКИ;

- Порядок приймання, зберiганrtя, вiдпуску та облiку лiкарськlлх засобiв Та

- __,: :::1l\ вr,rробiв тощо.
- r - За погодхtенням iз Засrrовником та вiдповiдно до вимог зако}Iодавства \ к.lа-]ас

: .:];i оренди майна.
- ] l Вlrрiшус iгrrпi питання, що належать до компетенцiТ директора Пiлпрlrс\lства.

j j:-].конодавством, цим С,rатутом та KoIITpaKToM.
- lоговори про надання медичного обслуговування за рахунок кошtтiв бюJ;кетr

. _ _ r--я згiдно з чин]iим заI(оtIодавством.

JlrpeKTop I Iiдприсмства, головний бухгш,гер IIесуть персона_lьн\

, _. _ьчiсть за додержання порядку ведення й лостовiрнiсть облiку та статIlстltчноj'

, .'; СТеНОВЛеНОМУ ЗаКОНОДаВСТВОМ ПОРЯДКУ.

: i разi вiдсутностi директора Пiдприсмства або неможливостi викоrlу,ватIt cBoi'
: , _.шltх причин його обов'язки виконуе медичний директор чи iнша ОСОба За

-,::il\Ill (посадовими) обов'язками, яка призначасться за поданняj\,I длlректора

:_: _,ч)го_]){{еним з мiськипл гловою,



8 ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА

8.1. Органiзачiйну структуру пiлприсмства затвердItуе Засновник за пропОзицiею

.шректора пiтприсмства погодженою виконавчим KoMiTeToM ВiльногiрськоТ MicbKoi рали

.I[вiпропетровськоТ областi. LlJтатний розпис, чисельнiсть, порядок внутрiшньоТ органiзаuiТ

та сфери дiяльностi структурних пiдрозлiлiв Пiдприсмства затверд}Itуються директороМ.

8.2. Функцiональнi обов'язки та посадовi iHcTpyKuii працiвFIикiв Пiдприсмства

з:Iтверджуються директором.
8.3. Штатну чисельнiсть Пiдприемства директор самостiйно визначас на пiдставi

фiвансового плану Пiдприсмства, погодх(еного в установленому законодавством та циМ

Стаryтом порядку, з урахування потреби у cTBopeHHi вiдповiдних умов для забезпеЧеННя

пшlежноi доступностi та якостi медичноi допомоги.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1, Трудовий колектив Пiдприеп,tства складаеться з ycix праuiвникiв, якi cBoclo

_:ацею беруть участь у його дiяльностi rla oclroBi трудового договору (контрактУ, Угоди)
.5о iнших фор*, що регулюють трудовi вiдносини працiвника з ПiдприеМсТВОМ.

9.2. До складУ органiв, череЗ якi труловий колектив реалiзус свос гIраво на участь в

. _равлiннi Пiдприсмством, не може обира,гися директор lliдприсмства. ПовноВаЖеННЯ

-;tx органiв визIIачаються законодавством,
9.3. Виробничi, труловi та соцiшьrti вiдносини трудового колективУ З

_,:ltiнiстрацiеrо Пiдlrрисмства регулюються коJIективним договором.
9.4. ПовновахtеннЯ трудовогО колективу реалiзуються загальними збораrtll

.<онференцiею) та iх виборним органом, створеним вiдповiдно до законодавства

9.5. Право укладення колективного договору надасться керiвнику ПiлприсмсТВа. а

з:: irtelti трудового колеlстиЁу - уповнова}кеному ним оргаI{у.

Сторони колеItтивного договору звiтують на загаЛьних зборах колектИву не iчlеНШс'

_ -:lого разу на piK.

9.6, Питання шодо полiпшеtlня умов працi, }киття i здоров'я, гараrrтiТ обов'язково..,

.;{чьtого страхування працiвникiв Пiдприсмства та Тх сiмей, а також iнtшi пltтlt;..я

- ,.-l-tьного 
розвитку вирirпуються трудовим колективоМ вiдповiдно ло закоIIо-]ав._з-,..

. . ,,. Статуту та колективI{ого договору.
).1 . Щrrtерелом tсоштiв на оплату прачi гIраuiвникiв Пiдприемства С КОШТ}l t] . ],:'.1-:- '

: ]:' ',.lbTaTi його господарськоiнекомерuiйноТдiяльностi, бюдiкетнi коIш,гI,1 та iншi ::,__' ..:.

_ .]:.rDoHeHi чинним законодавством.
-.S, Форми iсистеми оплати праui, норми працi, розцiltки, тарllфнi сТаВК.1. -,,-' ,1

-,---з;lх ок;rадiв, умови заIIровадI(енIlя та розмiри надбавок, доплат, пре:rriir. в;::: :._.

_ :: ,-.I\ заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат ycTaнoB.lr.'-r,- . r, 1 :-

,_: _,lзIIо\1} договорi з дотриманням норм i гарантiй, передбачених ЗакоНt^-,:. - j -.

. - ,:.э1-Iою та Галузевою угодами,
'.1.эirrа_rьна заробiтна плата працiвникiв не мо>lсе бути ни}кчою вiл 1с--'-..-:- -'

- . _-,.зствоьt п,tiнiмального розмiру заробiтноТ плати,
- - }1л,tови оПЛаТи прачi та матерiальнЬго забезпечення ДирекТора П.--:', __:

. .-._r]Ься контрактом. Премiюванllя директора Пi/tприсмства зJii:-'.. ,-, _ '



встановленому Засновником порядку.
9.10. ПРаЦiвники Пiдприемства провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту,

колективного договору та посадових iнструкцiй згiдно з законодавством.

10 Itонтролъ тА пврЕI}IркА дIялыIостI

l0.1. Пiдприсмство самосr,iйно здiйснюс оперативний та бухгалтерський облiк
результатiв свосТ дiя.llьнос,гi й веде обробку та облiк персоIriLльних даних працiвникiв, а
тако}К фiнансовУ та кадровУ звiтнiсть, ПорядоК ведення бухгалтерського облiку
персональних даних, статистичноi, фiнансовот та кадровот звiтностi визначасться чинним
законодавством УкраТни та нормативно-правовими актами органiв мiсцевого
самоврядування.

|0.2. ПiДприемство несе вiдповiдальнiсть за своечасне й достовiрне подання
передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам,

10,3. Контроль за фiнансово-господарськоIо дiяльнiстю Пiдприемства здiйснIоIоть
вiдповiднi органи в межах ix повноважень та встановленого чинним законодавством
Украiни порядку.

l0.4. Засновник мае право здiйснtовати контроль (liнансово-господарськоТ
ДiЯЛЫtОСтi Пiдприсмства та коI;троль за якiстlо i обсяr,ом надання медичноТ допомоги.
ПiдприсмствО подаС Засновнлrк1,. за йtогО ВI.II\,1оГоК), бухгалтерський звiт та iншу
документацiю, яка стос},сться фiнансово-господарськоi, кадровоТ, медичноТ дiяльностi.

l0.5. Контроль якос,гi надання медичноТ допоп,tоги хворим на Пiдприсмствi
здiйснюетьсЯ шляхо}I експертизИ вiдповiдностi якостi наданоТ медичноТ допомоги
мiжнародНим принЦипам доказовоi медицини, вимогаN,I галузевим стандартам в сферi
охорони здоров'я та законодавству,

11 ВIЙСЪКОВИЙОБОВЯЗОК, ЦИВIЛЫIА ОБОРОНА
ТД ПОЖВЖНА БЕЗПЕКА

l 1.1. Виконання вiйськового обов'язку та мобiлiзацiйrli заходи на Пiдприемствi
здiйснюються згiдно з чинним законодавством Украiни.

l\.2. lllpeKTop Пiдприсмства с наLIаJIьником об'скта цивiльнот оборони й
органiзовуе його роботу вiдповiдно до Кодексу цивiльного захисту Укратни, рiшень Уряду
УкраIни та мiсцевих органiв влади,

1 1 .3, Пiдпрlлемство виконус виN4оги i здiйснкlс захоlIи, перелбаченi чинним
законодавством Украiни про охорону прачi.

1 1,4. ПiДПРиСмство забезпечус заходи з пожехсноТ безпеки згiдно з IIинним
законо_f авством Украiни.

12 припинЕннядIяльностI

-: - Припинення дiяльностi ПiдприсN,IсТВа здiйснюеться шляхом його реорганiзачiТ
(злrrтт.:. _:.1{.]I]анняl, подiлу, перетворення) або лiквiдацii - за рiшенням Засновника, а у
ВИП3J,:,.-:,_. _::е-]бачениХ законодаВствоМ Украiни, - за рiшенням суДу або вiдповiдних
орган:. -_- :.:Зноi влади.

- - - -, :аЗi реорганiзаrriI Пiдприсмства вся сукупнiсть його прав та обов'язкiв



переходить до його правонаступникiв.
l2.3. У раз припинення Пiлприсмства активи передаються одному або кiльком

таким же неприбутковим пiлприсмствам, органiзашiям або зараховуютьQя до доходу
бюджету.

|2.4. Припинення Пiдпри€мства здiйснюсться комiсiею з припинення, склад якоТ

затверджуетьQя Засновником. Порядок i строки припинення, а також строк для заяви

претензiй кредиторiв визначаються Засновником згiдно з чиннцм законодавством
УкраТни.

l2.5. З моменту призначення KoMiciT з припинення до неТ переходять повноваження

щодо управлiння Пiдприемством. Комiсiя складае лiквiдацiйний баланс Пiлприсмства й

подас його Засновнику для затвердження. Крелитори та iншi юридичнi особи, якi
пербувають у логовiрних вiдносинах з Пiлприсмством, що припинясться,
повiдомляються про його припинення у встановленому законом порядку,

12.6. При реорганiзацiТ чи лiквiдашiТ Пiлпри€мства праuiвникам, якi звiльняються,
гарантуеться додержання Тх прав та iHTepeciB згiдно з чинним законодавством УкраТни про

пр:щю.

|2.7. Пiлприсмство вважасться реорганiзованим або .lliквiдованим з моменту
внесення вiдповiдного запису до единого державного ресстру юридичних осiб та

фiзи.шюr осiб-пiдприемцiв та громадських формувань.

13 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ

1 3. 1 . Внесення змiн та доповнень до LU,ого Статуту здiйснюсться tпляхом
вик,lа-]ення його в новiй релакчiТ. Статут набувас законноТ сили з моменту його дерiкавноi
peccTpauiT.

lЗ,]. tIри виникненнi розбiтсностей поло)кень даного CTaтyTy з вимогами
законо_]евства УкраТни дiс останнс.

l_1.-i. IIри Bиpilllerltli irrrllих IIиl,ань [Ii.Itгrрисмсl,во керусI,ься ttинIlим законодавствоNt

YKpaTHlr.

В.о. дltректора Н.М. Шкуровськаq
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