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1. зАгАльнI положЕння
1.1. комунАльнЕ нЕкомЕрцIЙнЕ пIдприемство (цЕнтр

пЕрвинноi мЕдико-сАнIтАрноi допомоги сЕлидIвськоi шськоi
РАДLI) (надалi - Пiдприемство) е закладом охорони здоров'я - комунальним

унiтарним некомерцiйним пiдприемством, що надае первинну медичну допомогу
та здiйснюс управлiння медичним обслуговуванням населення MicT та селищ
Селидiвськоi MicbKoi ради: м.м.Селlидове, Гiрник, Yr<paiHcbrc; смт Вишневе,
Комишiвка, I_{укурине, KypaxiBKa, Гоотре, вживае заходи з профiлактики
захворювань населення та пiдтримання громадського здоров'я.

1.2. Пiдприемство створене за рiшенням Селидiвськоi мiськоI ради (надалi
* Засrrовник) вiд 26 липня 2017 року М 7122-7 |З <Про припинення шляхом
перетворення Itомунального закладу <Селидiвсьttий центр первинноi медиtсо-
санiтарноi допомоги> в ItОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИСМСТВО
(цЕFIтр пЕрвинноi мЕдико-сАнIтАрноi допомоги сЕлидIвськоi
MICЬKOI РАДИ> (засiдання двадцять другоТ черговоi сесiя Селидiвськоi MicbKoT

рали VII скJIикання) вiдповiдно до Закону Уr<раIни <Про мiсцеве самоврядування в
YrcpaTHi> шляхом перетворення комунального закладу <Селидiвськiй центр
гIервиIIноТ медико-санiтарноi допомоги> Селидiвськоi MicbrcoT ради у комунrtльне
некомерцiйне пiдприемство.

Пiдприемство е правонаступником усього майна, Bcix прав та обов'язкiв
комунiшьного заIшаду <Селидiвськiй центр первинноi медико-санiтарноi
допоNIоги> Селидiвоькоi MicbKoi ради.

1.3. Пiдприемство створене на базi майна Селидiвськоi мiськоi ради.
1.4. Засновником, Власником та органом управлiння майном Пiдприемства

е тер}rториальна громада м.Селидове в особi Селидiвсьlсоi MiobKoi ради (налаrri -
Засновник). Пiдприемство с пiдпорядкованим, пiдзвiтним та пiдконтрольни},4
Засновнику.

1.5. Пiдприемство здiйснlос господарську некомерчiйну дiяльнiсть,
спряь,{овану на досягнення соцiальЕIих та iнших результатiв без мети одержання
прибутку.

1,6. Пiдприсмство у своIй дiяльностi керусться Консгитуцiею Украiни,
Господарським та I_{ивiльним Кодексами УкраТни, законами Украiни, постановами
Верховноi Ради Уr<раТни, актами Президента Украiни та Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, загальнообов'язковими для Bcix закладiв охорони здоров'я наказiв та
iнструкчiй MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни, загальнообов'язковими
норп,Iативними актами iнших центральних органiв виконавчоТ влади, вiдповiдних
рiшень мiсцевих органiв виконавчоТ влади i органiв мiсцевого самоврядуваIIня те
цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ
2,L, Найменування:
2.|.|. Повне найменування

НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИСМСТВО (ЦЕНТР ПЕРВИННОТ МЕДИКО-
CAI{ITAPHOI допомоги сЕ,лидIвськоi шськоi рАщи>;



2.|.2. Скорочене найменування Пiдприемства: КНП (ЦЕНТР ПМСД
сЕлидIвсьItоi MICbKoi рАди)).

2.1.3 Повне найменування пiдприемства англiйською мовою: - Municipal Non-
Cornmercial Enterprise "Primary Health Саrе Centre of Selidovo City Council".

2.|.4. Скорочене найменування пiдприемства англiйською мовою: - MNE
"PHS Centre of Selidovo City Council".

2.2. Мiсцезнаходження Пiдприсмства: булинок 48, вулиця Черняховського,
MicTo Селидовео Щонецька область, 85400.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI
3.1. Основною метою створоння Пiдприемства с надання первинноi медичноТ

дошомоги та здiйснення управлiння медичним обслуговуванням населоння, що
постiйtло проживае I]a територii населення MicT та селищ Селидiвськоi MicbKoi ради:
м.м.Селидове, Гiрник, УкраТнськ; смт Вишневе, Комишiвlса, Щукурине, KypaxiBKao
Гостре, а також вжиття заходiв з профiлактики захворювань населення та
пiдтримки громадського здоров'я.

3.2. Вiдповiдно до поставленоi мети предметом дiяльностi Пiдприсмства е:

медична практика з надання первинноi та iнших видiв медичноТ допомоги
населенню;

забезпечення права громадян на вiльний вибiр лiкаря з надання первинноТ
медичноi допомоги у визначеному законодавством порядку;

органiзацiя надання первинноi медичноi допомоги у визначеному
законодавством порядку, в тому числi надання невiдкладноi медичноТ допомоги в

разi гострого розладу фiзичного чи психiчного здоров'я пацiснтам, якi не
потребують екстреноi, вторинноi (спецiалiзованоi) або третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги ;

проведення профiлактичних щеплень ;

планування, органiзацiя, участь та контроль за проведенняп,t профiлактичних
оглядiв та диспансеризацiТ населення, здiйснення профiлактичних заходiв, у тому
числi безперервне вiдстеження стану здоров'я пацiснта з метою своечасноi
профiлактики, дiагностики та забезпечення дiевого лiкування хвороб, травм,
отруснь, патологiчних, фiзiологiчних (пiд час вагiтностi) cTaHiB;

rсонсультацiТ щодо профiлактики, дiагностики, лiкування хвороб, травм,
отруснь, патологiчних, фiзiологiчних (пiд час вагiтностi) cTaHiB, а також шодо
ведон}Iя здорового способу )Iшття;

взаемодiя з суб'ектами надання вторинноi (спецiалiзованоi) та третинноi
(виссlкоспецiалiзованоi) медичноi допомоги з метою своечасного дiагностування та
забезпе.чення дiсвого лitсування хвороб, травм, отруень, патологiчних,
фiзiологiчних (пiд час вагiтностi) cTaHiB з урахуванням особливостей стану
здороrз'я пацiснта;

органiзацiя вiдбору та спрямування хворих на консультацiю та лiкування до
заклацiв охорони здоров'я та установ, що надають вторинну (спецiалiзовану) та
TpeTI,IHHy (високоспецiалiзовану) медичну допомог}э а такоrtt вiдбору хворих на
санаторно-курортне лiкування та реабiлiтаltiю у визначеному законодавством
поряlцry;



ПРОВеДеННя експертиЗи тимчасовоi непрацездатностi та контролю за видачею
листIdв нопрацездатностi ;

}Iаправлення на МсЕк осiб зi стiйкою втратою працездатностi;
УЧаСТЬ У ПРОВеДеннi iнформацiЙноТ та освiтньо-роз'яснювальноi роботи серед

населення щодо формування здорового способу rкиття;
УЧаСТЬ У ДеРЖаВних Та регiональних програмах щодо органiзацiТ пiльгового

забезпечення лiкарсьttими засобами населення у визначеному законодавством
ПОРЯДКУ Та вiдповiдно до фiнансового бюдrкетного забезпечення г.Lпузi охорони
здоров'я;

УЧаСТЬ У Державних та регiональних програмах щодо скринiнгових обстежень,
профiлактики, дiагностики та лiкування окремих захворювань у порядку
визнАченому вiдповiдними програмами та законодавством;

YLIacTb У ВИЗнаЧеннi проблемних fIитань надання первинноi медичноi
ДОПОМОГИ У MicTax та селищах Селидiвськоi MicbKoi ради: м.м.Селидове, Гiрник,
УкраiЪСьrс; смт Вишневе, Комишiвка, Щукурине, KypaxiBKa, Гостре та шляхi,з ik
вирiшення;

НаДаННя рекомендацiй органам мiсцевого самоврядування щодо розробки
планiВ розвитку tlервинноi медичноi допомоги допомоги у MicTax та селищах
Селидiвськоi MicbKoT ради: м.м.Селидове, Гiрник, УкраТнськ; смт Вишнове,
Комрtшiвка, I_{укурине, KypaxiBKa, Гостре;

ВI,IЗНаЧеННЯ пОтреби структурних пiдроздiлiв Пiдприсмства та населення у
лiкарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнаннi т,а
транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своечасною та
якiсною медичною допомогою ;

моIliториНг забезпеченнЯ та рацiоНtlльне використання лiкарських засобiв,
виробiв медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобiв;

ЗабеЗпечення пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiТ
працiвникiв Пiдприемства;

зберiгання, перевезення, придбання, вiдпуск, використання, знищен}UI
наркотичних засобiв, психотропних реLIовин, ik аналогiв та прекурсорiв, замiсникiв
ik ана,псlгiв, отруйних та сильнодiючих речовин (засобiв) згiдно з вимогами чинного
законодавства Украiни;

з.Lлучення медичних працiвникiв для надання tlервинноi медико-санiтарноi
допомоги, в тому числi зЕLлучення лiкарiв, що працюють як фiзичнi оооби -
пiдприемцi за договорами пiдряду, пiдтримка професiйного розвитку медичних
працiвникiв для надання якiсних послуг;

закупiвля, зберiгання та використання pecypciB, необхiдних для надання
медичних послуг, зокрема лiкарських засобiв (у т.ч. наркотичних засобiв та
прекурсорiв), обладцання та iнвентарю;

координацiя дiяльностi лiкарiв iз надання первинноi медичноi допомоги з
iншимtи суб'ектами надання медичнот допомоги, зокрема закJIадами вторинноi та
третинноi медичноI допомоги, санаторiiв, а також з iншими слуrкбами, Що
ОПiКУЮТЬСя Добробутом населення, зокрема соцiальна слуrкба, та правоохороннимтл
оргаIIами;

наДання fIлаТних посЛУГ З МеДиЧного обслуговування населення вiдповiдно до
чиннOго законодавства УкраТни;



надання елементiв палiативноi допомоги пацiснтам на ocTaHHix стадiЯХ
перебiгу невилiковних захворювань, яка включас комплекс заходiв, спрямо,Ваних

на полегшення фiзичних та емоцiйних страждань пацiентiв, моральнУ пiдтРИМКУ

членiв iх сiмей;
надання будь_яких послуг iнших суб'сктам господарювання, що наДаЮТЬ

первинну медичну допомогу на територii, MicT та селищ Селидiвсьlсоi MicbKoi ррди:
м.м.Селидове, Гiрник, Украiнськ; смт Вишневе, Itомишiвrса, I-{укурине, ItypaxiBKa,

Гостре;
iншi функцiI, що випливають iз покладених на Пiдприсмство завдань.

3.3. Пiдприемство може бути клiнiчною базою вищих медичних навчальних

закладiв ycix piBHiB акредитацii та закладiв пiслядипломноI освiти.

4. прАвовии стАтус
4.1. Пiдприсмство е юридичною особою.
4.2. Пiдприсмство е юридичною особою публiчного права. Права та обов'ЯЗКИ

юридичноi особи Пiдприемство набувае з дня його дер>tсавноi ресСтрашii.
4.3. Пiдприемство Itористуеться закрiпленим за ним комунальним маЙноМ, ЩО

е власнiстrо СелидiвськоТ MicbKoi ради на правi оперативного управлiння.
4.3. Пiдприсмство користусться закрiпленим за ним комунtLльним маЙноМ, ЩО

е власнiстю СелидiвськоI MicbKoT ради на правi оперативного управлiння, а такоЯ(

земельними дiлянками, якi с власнiстю Гiрницькоi, Украiнськоi мiськиХ РаД Та

Курахiвськоi та L{укуринсьttоi селищних рад на правi оперативного УпраВЛiННЯ.
4.4. Пiдприемство здiйснюе некомерцiйну господарську дiяльнiсть,

органiзовуе cBolo дiяльнiсть вiдповiдно до фiнансового плану, затверДЖенОГО

Засновником, самостiйно органiзовуе виробництво продукцiI (робiт, ПОСлУГ) i

реалiзус iT за цiнами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому

законодавством.
4.5. Збитки, завданi Пiдприемству внаслiдок виконання рiшень оргаtriв

державноi влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було виЗнанО СУДОМ

неконст}lтуцiйними або недiйсними, пiдлягають вiдшкодуванню заЗнаЧ9нИМИ

органами добровiльно або за рiшенням суду.
4.6. Щltя здiйснення господарськоi некомерчiйноi дiяльностi ПiдприеМСТВО

зшIучас i використовуе матерiально-технiчнi, фiнансовi, трудовi Ttt iНШi ВИДИ

pecypciB, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Пiдприемство мае самостiйний баланс, рахунки в ,ЩерхсавномУ

казначействi Украiни, установах банкiв, круглу печатку зi своiм наЙменуванняМ,
штампи, а також бланки з власними реквiзитами.

4.8. Пiдприсмство мас rrраво укладати угоди, набувати майнових та особиСтиХ
немалiнових прав, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справi, що

розгJIядасться в судах Украiни, мiжнародних та третейських судах.
4.9. Пiдприсмство самостiйно визначас свою органiзацiЙну структУрУ,

встановлюс чисельнiсть i затверджуе штатний розпис.
4.10. Пiдприсмство надае медичнi послуги на пiдставi лiцензii на медичнУ

практику. ПiдприсМство маС rrравО здiйснювати лише Ti види меди.lноi практики,

якi дозволенi органом лiцензування при видачi лiцензiТ на медичну пракТиКУ.



4.1l Пiдприемство не може жодним чином розподiляти отриманi доходи
(прибУгки) або ik частину серед засновникiв (учасникiв), членiв Пiдприемства,
працiвникiв (oKpiM оплати iхньоi працi, нарахування сдиного соцiального внеску),
членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб.

4.12 Не ввarкаеться розподiлом Пiдприемства в розумiннi п.4.11. Статуту,
ВИКОРИСТання Пiдприсмством власних доходiв (прибуткiв) викJIючно для
фiнансування видаткiв на утримання такоТ неприбутковоi органiзацii, реалiзацiя
мети (uiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених Статутом.

5. стАтутниЙ кАпIтАл.
Майно та фiнансування

5.1. Майно Пiдприемства с комунtLльною власнiстю i закрiплюсться за ним на
правi оперативного управлiння. Майно Пiдприемства становлять необоротнi та
Оборотнi активи, ocHoBHi засоби та грошовi кошти, а також iншi цiнностi, переданi
Йому Засновником, BapTicTb яких вiдображасться у самостiйному балансi
Пiдприсмства.

5.2. Пiдприсмотво не мае lrраво вiдчужувати або iншим способом
РОЗПОРЯДЖаТисЬ закрiпленим за ним маЙном, що належить до основних фондiв без
ПоПереДньоi згоди Засновника. Пiдприемство не мае права безоплатно передавати
НtШеЯtНе Йому маЙно TpeTiM особам (юридичним чи фiзичним особам) KpiM
випадкiв, прямо передбачених законодавством. Yci питання, якi стосуються
вiДмови вiд права на земельну лiлянку, що знаходиться на баланоi Пiдприемства
або iT вiдчутtення, вирiшуються викJIючно Засновником.

5.3. Щжерелами формування майна та коштiв Пiдприемства е:
5.3.1. Itомунальне майно, передане Пiдприемству вiдповiдно до рiшення про

його створення;
5.3.2. Кошти мiсцевого бюдясету;
5.3.3. Власнi надходження Пiдприемства: кошти вiд здачi в оренду (зi згоди

Засновника) майна, закрiпленого на правi оперативного управлiння; коштрI та iнше
майно, одерrканi вiд реалiзацii продукцii (робiт, послуг);

5.З.4. Щiльовi кошти;
5.3.5. Кредити банкiв;
5.З.6. Майно, придбане у iнших юридичних або фiзичних осiб;
5.З.7. Майно, що надходить безоплатно або у виглядi безповоротноi

фiНанСОвоi допомоги чи добровiльних благодiйних BHecKiB, пожертвуваЕь
ЮРИДИЧНИХ i фiзичних осiб; надходження коштiв на виконання про|рам соцiально-
економiчного розвитку регiону, про|рам розвитку медичноi гаlrузi;

5.3.8. Майноо отримане з iнших джерол, не заборонених чинним
законодавством УкраТни;

5.З.9. Iншi дrтсерела, не забороненi законодавством.
Вилучення майна Пiдприемства може мати мiсце лише у випадках,

передбачених чинним законодавством Украiни.
5.4. Статутний капiтал Пiдприсмства становить: 6 66з 288 гривень.



5.5. Пiдприемство може од9ря(увати кредити для виItонання статутних завдань
пiд гарантiю Засновника.

5.6. Пiдприсмство мас право надавати в оренду майно, закрiплене за ним на
правi оперативного управлiння, юридичними та фiзичними особами вiдповiдно до
Чинного законодавства Украiни та локальних нормативних aKTiB органiв мiсцевого
самоврядування.

5.7. Пiдприемство самостiйно здiйснюе оlrеративний, бухгалтерський облiк,
Ведо статистичну, бухгалтерську та медичну звiтнiсть i подас iT органам,
Уповноваженим здiйснювати контроль за вiдповiдними напрямами дiяльностi
Пiдприсмства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Власнi надходження Пiдприемства використовуються вiдповiдно до
чинного законодавства Украiни.

6. прАвА тА оБовоязки
6.1. Пiдприсмство мае право:
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центрt}льних

та мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також
Пiдприсмств i органiзацiй незаJIежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, для
ОТРИМаНШI iнформацii та матерiалiв, необхiдних для виконання покJIадених на
Пiдприемство завдань.

6,I.2. Самостiйно планувати, органiзовувати i здiйснювати свою статутну
Дiяльнiсть, визначати ocHoBHi напрямки свого розвитку вiдповiдно до oBoix завдань
i ЦiЛей, У Тому числi спрямовувати отриманi вiд господарськоТ дiяльностi кошти на
утримання Пiдприсмства та Його матерiально-технiчне забезпечення.

6.1.3. УклаДати господарськi угоди з пiдприемствами, установами,
ОРГаНiЗацiями незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, а такоя(
фiЗИЧНИМи особами вiдповiдно до законодавства. Здiйснювати спiвробiтництво з
iноземними органiзацiями вiдповiдно до законодавства.

6.|.4. Самостiйно визначати напрямки використання грошових Itоштiв у
порядку, визначеному чинним законодавством Украiни.

6.1.5. Здiйснювати власне будiвництво, реконструкцiю, капiтальний та
поточний ремонт основних фондiв у визначоному законодавством порядку.

6.1.6. Залучати пiдприсмства, установи та органiзацii для реilпiзацii cBoik
статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.|.'7. СПiвпрацЮвати з iншими центрами та лiкувально-профiлактичними
закладами вторинного та третинного piBHiB, науковими установами.

б.1.8. НаДавати консультативну допомоry з питань, що н€Lлежать до його
компетенцii, спецiалiстам iнших закладiв охорони здоров'я на ix запит,

6.1.9. Створювати cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприемства вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни за погодх(енням iз Замовником.

6.1.10. ЗДiйСнювати iншi права, що не суперечать чинному законодавству.
6.2. Пiдприсмство:
6.2.|. CTBoproe налелснi умови для врIсокопродуктивноi працi, забезпочуе

ДОДеРЖання законодавства гtро працю, правил та норм охорони працi, технiки
безпеки, соцiального страхування.



6.2.4. Здiйснюе бухгалтерський облiк, веде фiнансову та статистичну звiтнiсть
згiдно з законодавством.

6.3. Обов'язки Пiдприсмства:
6.3.1. Керуватись у своiй дiяльностi Конституцiею УкраIни, законами Укваiни,

актами Президента Уr<раТни та Itабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, нормативно-правовими
актами MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи, iншими нормативно-правовими
актами та цим Статутом.

6.З.2. Планувати свою дiяльнiсть з метою реалiзацii единоТ комплексноi
полiтики в галузi охорони здоров'я (зi свого напрямку) в MicTax та селищах
СелидiвськоТ MicbKoT ради: м.Селидове, Гiрник, УкраТнськ; смт Вишневео
Комишiвка, Ifукурине, KypaxiBKa, Гостре. ':'

6.3.3. Створювати для працiвникiв належнi i безпечнi умови працi,
забезпечувати додержання чинного законодавства Украiни про працю, правил та
норм охорони працi, технiки безпеки, соцiального страхування.

6.З.4. Забезпечувати свосчасну сплату податкових та iнших обов'язкових
платежiв з урахуванням своеТ статутноi дiяльностi та вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.

6.З.5. Розробляти та реалiзовувати кадрову полiтику, контролювати
пiдвищення rсвалiфiкацii працiвникiв.

6.3.6. Акумулювати власнi надход}кення та витрачати ix в iHTepecax
Пiдприемства вiдповiдно до чинного законодавства УкраIни та цього Статуту.

7. упрАвлIння пIдприемством
ТА ГРОМАДСЬКIЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДIЯЛЬНIСТЮ

7.1. Управлiння Пiдприемством здiйснюс Селидiвська MicbKa рада
(Засновнlrк).

7.2. Поточне керiвництво (оперативне управлiння) Пiдприемством здiйснюе
керiвник Пiдприемства Головний лiкар, який призначаеться на посаду
Засновником (уповнова}кеним ним органом) вiдповiдцо до чинного законодавства1.
Строк найму, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть головного лiкаря, умови його
матерiального забезпечення, iншi умови найму визначаються контрактом.

l.Пiсля набрання чинностi та введення в дiю Закону Украiни <Про внесенr.я
змiн до дояких законодавчих aKTiB Украiни щодо удосконtLлення законодавства з

питань дiяльностi закладiв охорони здоров'я>> керiвник закпаду охорони здоров'я
призначасться на конкурснiй ocHoBi шляхом укладання з ним коIIтракту на строк
вiд трьох до п'яти poKiB.

Наглядова рада Пiдприсмства (у разi ii утворення) контролIое та спрямовус
дiяльнiсть керiвника пiдприемства. Порядоrс утворення Наглядовоi ради,
органiзацiя дiяльностi та лiквiдацiй наглядовоi ради та Ti KoMiTeTiB, порядок
призначення членiв наглядовоI ради затверджусться р iшенням З асновника.
7.3. Засновник (Власник):

7.3.|. Визначае головнi напрямки дiяльностi Пiдприсмства, затвердя(уе плани
дiяльностi та звiти про його виконання;

7.З.2. Затвердхtус статут Пiдприсмства та змiни до нього.
7.З.З. Затвердхсус фiнансовий план Пiдприемства та контролюе його

виконан}UI;



7.3.4. Укладае i розривае контракт з керiвником Пiдприемства та здiйснюе
контроль за його виконанням;

'7.З.5. Погодхсуе Пiдприемству договори про спiльну дiяльнiсть, за якими
використовусться нерухоме майно, що перебувае в його оперативному управлiннi,
кредитнi договори та договори застави.

'7.З.6. Погодх<уе створення фiлiй, представниtIтв, вiддiлень та iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв Пiдприемства (надалi Фiлii). TaKi Фiлii дiють
вiдповiдно до положення про них, погодженого iз Засновником та затвердх(еного
наказом керiвника Пiдприемства.

'7.З.7. Здiйснюс контроль за ефективнiстю врIкористання майн&о що е власнiстю
СелидiвськоТ MicbKoi ради або спiльною власнiстю (територiаJIьI-Iих громад) та
закрiплене за Пiдприсмством на правi оперативного управлiння;

7.3.8. Приймас рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю Пiдприсмства,
призначае лiквiдацiйну комiсiю, комiсiю з припинення, затверркуе лiквiдацiйний
баланс.

7.4. Мiоцевий орган виконавчоi влади укладае з Пiдприемством договори про
надання N{едичного обслуговування за рахунок коштiв мiського бюдllсету.

7.5. Керiвник Пiдприсмства:
7.5.|. fliс без довiреностi вiд iMeHi Пiдприемства, представляе його iнтереси в

органах дер}кавноI влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органах, у
вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, пiдписуе вiд його iп,reHi

документIr та видае довiреностi та делегуе право пiдгrису документiв iншим
посадовим особам Пiдприемства, укладас договори, вiдкривае в органах ЩерrrrавноТ
казначейськоi слуяtби Украiни та установах банкiв поточнi та iншi рахунки.

7.5.2. Самостiйно вирiшус питання дiяльностi Пiдприемства за винятком тих,
що вiднесенi законодавством та цим Статутом до компетеrrцii Засновника.

'7,5,З. Органiзовуе роботу Пiдприемства щодо надання населенню, згiдно з

вимогаN{и нормативно-rrравових aKTiB медичноi допомоги.
'7,5.4. Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансового плану i

плану розвитку Пiдприемства, результати його господарськоi дiяльностi,
виконаннJI покtвникiв ефективностi дiяльностi Пiдприсмства, якiсть послуг, що
надаються Пiдприсмством, використання наданого на правi ошеративного

управлiння Пiдприемству майна спiльноТ власностi територiальних |ромад i доходу
згiдно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Пiдприемствоil.{
договорiв.

7.5.5. Користусться правом розпорядження майном та коштами Пiдприемства
вiдповiдно до законодавства та цього Статуту. Забезпечус ефективне використання
i збереження закрiпленого за Пiдприсмством на правi оперативного управлiння
rtайна.

'1.5.6. У межах своеi компетенцii видас накази та iншi акти, дае вказiвки,
обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв та працiвникiв Пiдприемства.

7.5.'7. Забезпечус контроль за веденням та зберiганням медичноi та iншоi
:окуlrентацii.

7.5.8. У строки i в порядку, встановленi законодавством, повiдомляс вiдповiднi
органи про буль-якi змiни в даних про Пiдприемство, внесення яких с обов'язitовиi,л



до единОго державного реестру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв та

громадських формувань.
7.5.9. Подас в установпеному порядку Засновнику кварталЬнУ, РlЧНУ,

фiнансову та iншу звiтнiсть Пiдприемства, зокрема щорiчно до 01 лютого надае

засновнику бухгалтерську та статистичну звiтнiсть, iнформаuiю про рух основних
засобiв, за запитом Засновника надае звiт про оренду майна, а також iнформашiю

про наявнiсть вiльних площ, придатних для надання в оренду.
7.5.10. Приймае рiшення про прийнятгя на роботу, звiльнення з роботи

працiвникiв Пiдприемства, а також iншi, передбаченi законодавством про працю

рiшення в сферi трудових вiдносин, укладас трудовi договори з працiвниками
пiдприемства. Забезпечус рацiональний добiр кадрiв, дотримання працiвниками
правил внутрiшнього трудового розпорядку. Створюе умови пiдвищення фахового
i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв згiдно iз затвердженим в установленому
порядку штатним розписом

7.5.11. Забезпечуе проведення колективних переговорlв, укJIадення
колективНого догоВ ору В порядку, визначеному законодавством Укр аiни.

'7,5,I2. Призначае на посаду та звiльняе з посади cBoik заступникiв i головногО

бухгалтера Пiдприемства. Призначае на посади та звiльняе керiвникiв структурних
пiдроздiлiв, iнших працiвникiв.

7.5.|з. Забезпечуе дотримання на Пiдприемствi вимог законодавства про

охорону працi, санiтарно-гiгiенiчних та протипожежних норм i правил, створення

нtLлежних умов працi.
,7,5.I4. Уживае заходИ до своечасноi та в повному обсязi виплати заробiтноТ

плати, а також передбачених законодавством шодаткiв, зборiв та iнших
обов'язкових платежiв.

7.5.15. Несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Пiдприемству з вини керiвника
Пiдприсмства в порядку, визначеному законодавством.

,7.5.|6. Затвердхtус положення про cTpylоypнi пiдроздiли Пiдприемства, iншi
поJIоження та rrорядки, що мають системний характер, зокрема:

- полоЖеннЯ прО премiювання працiвникiв за пiдсумками роботи
n'o"|";X;]i1; 

надходження i використання коштiв, отриманих як благодiйнi
внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберiгання, вiдпуску та облiку лiкарсьltих засобiв та
Itедичних виробiв.

7.5.|,7. За погодхtенням iз Засновником та вiдповiдно до вимог законодавства

мае право укладати договори оренди майна.
7.5.18. Вирiшус iншi питання, вiднесенi до компетенцii керiвника

Пiдприсмства згiдно iз законодавством, цим Статутом, контрактоМ мiяС

Засновником i керiвником Пiдприемства.
7,6'. Керiвник Пiдприемства та головний бухгалтер несуть персонtшьну

вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення i достовiрнiсть облiку та

статистичноi звiтностi у встановленому законодавством порядку "

7.7. У разi вiдсутностi керiвника Пiдприемства або немо}кливостi виконувати
своТ обоВ'язкИ з iншиХ причин, обов'язки виконус заступник керiвника (заступник
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го.цовного лiкаря) чи iнша особа згiдно з функцiональними (посадовими)
обов'язками.

8. оргАнIзАцIЙнА структурА пIдпри€мстI]А
8. 1 . Структура Пiдприемства включае:
8, 1. 1. Алмiнiстративно-управлiнський вiддiл.
8.1.2. flопомilrtнi пiдроздiли, у тому числi господарчi.
8,1.3, Лiкувально-профiлактичнi пiдроздiли (амбулаторii, якi можуть вкJIючати

фельдшерсько-акушерськi пункти, фельдшерськi пунtсти, медичнi пункти) серед
яких:

Ал,r булаторiя з агал bHoi практиltи-сi мейноi м едицини Ns 1 м. С елидове ;

Ашrбулаторiя загальноi практики-сiмейноi медицини М2 м.Селидове;
All бул атор iя з агальноi пр актикьсiмейноi м едицини }]Ь3 cMT.I_{yKyp ине ;

Abr бул атор iя з агальноТ пр актики-сiмейноi м едицини Jф4 м "Гiрниr<;
Ап,rбулаторiя загальноi практики-сiмейноi медицини Jtlb5 cMT.ItypaxiBrca;
Ам бул атор iя з агальноТ пр актикьсi мейноi медицини Jфб м. Укр аТнськ.
Сtсорочене найменування амбулаторii:
Апrбулаторiя ЗПСМ J\Ъ 1 м.Селидове;
Ап,rбулаторiя ЗПСМ Nч2 м.Селидове;
Ал,rбулаторiя ЗПСМ J\Ъ3 смт.L{укурине;
Аплбулаторiя ЗПСМ JФ4 м.Гiрник;
Аплбулаторiя ЗПСМ Jф5 cMT.KypaxiBKa;
Ап,rбулаторiя ЗПСМ Nэб M.YKpaiHcbK.
8.2. Структура Пiдприсмства, порядок внутрiшньоТ органiзачii та сфери

:iяльностi струlстурних пiдроздiлiв Пiдприемства затвердкуються керiвникоl.л
Пiдприемства.

8.3. Функцiональнi обов'язки та посадовi iнструкцii працiвниlсiв Пiдприсмства
з атверд}куютьоя його керiвником.

8,4. Ш,гатну чисельнiсть Пiдприемства керiвник визначас на власний розсу,ц на
пiдставi кошторису Пiдприсмства, погодженого в установленому законодавством
та цI,I\I Статутом порядку з урахуванням необхiдностi створення вiдповiдних умов
:.-lя забезпечення налеrкгrоi доступностi та якостi медичноi допомоги.

9. ПОВНОВЛЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працiвники Пiдприемства мають право брати участь в управлiннi

Пi:прrrсlrством через загальнi збори трудового колективу, професiйнi спiлки, яtii
:iють } трудовому колективi, Спостережну раду, iншi органи, уповноваженi
Tp)'-]oBII\I колективом на представництво, вносити пропозицii щодо полiпшення
lоботlt Пiдприемства, а також з питань соцiально-кульl,урного i побутового
'.rLlc.l\ гов\ вання.

Пре_lставники первинноТ профспiлltовоi органiзацii, trредставляIоть iнтереси
:rpaшiBHltKiB в органах управлiння Пiдприемства вiдповiдно до законодавства.

Пi:приемство зобов'язаний створювати умови, якi б забезпечували участь
:гзцiвнltкiв у його управлiннi.
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9.2. ТРУДовий колектив Пiдприемства сIfiадаеться з ycix |ромадян, якi своею
працею беруть участь у його дiяльностi на ocHoBi трудового договору (контракту,
угоди) або iнших форr, що регулюють труловi вiдносини працiвника з
Пiдприемством.

9.3. ЩО СКJIаДУ органiв, через якi труловий колектив реалiзуе свое право на
участь в управлiннi Пiдприемством, не може обиратися керiвник Пiдприемства.
Повноваження цих органiв визначаються законодавством 

:"9.4. ВИРОбничi, труловi та соцiальнi вiдносини 1фудового колективу з
адмiнiстрацiею Пiдприемства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надасться керiвнику
ПiДПРиемства, а вiд iMeHi трудового колективу - уповнова}кеЕому ним органу.

СТОРОни колективного договору звiтують на загальних зборах колективу не
}tенш нiж один раз на piK.

9.6. ПИТання щодо полiпшення умов працi, }Itиття i здоровОя, гарантii
ОбОВ'яЗКоВого медичного страхуванпя працiвникiв Пiдприсмства та ix сiмей, а
також iншi питання соцiального розвитку вирiшуються трудовим колективом
вiдповiдно до законодавства, цього Статуry та колективного договору.

9.7. !ЖеРелоМ коштiв на оплату працi працiвникiв Пiдприемства с коштtrl,
огриманi в результатi Його господарськоТ некомерuiЙноi дiяльностi.

ФОРМИ i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi ставки, схеми
ПОСаДОВих окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, премiй,
ВИНаГОРОД та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат
ВСТаноВлюються у колективному договорi з дотримаЕням норм i гарантiй,
передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

МiНiмальна заробiтна плата працiвникiв не може бути нижчою вiд
встановленого законодавством мiнiмального р озмiру заробiтноi плати 

"

УМОВИ ОпЛати працi та матерiаJIьного забезпечення керiвника Пiдприемства
ВИЗНачаються контрактом, укладеним iз Уповнова}кеним органом управлiння.

9.8. ОПЛата працi працiвникiв Пiдприсмства здiйснюеться у першочерговому
ПОРЯДКУ. Yci iншi платеrrсi здiйснюються Щентром пiсля виконання зобов'язань
щодо оплати працi.

9.9. ПРаЦiвники Пiдприемства провадять свою дiяльнiсть вiдшовiдно до
СТаryry. КОлективного договору та посадових iнструкцiй згiдно з законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВIРКА ДLЯЛЬНОСТI
l0.1. КОнтроль якостi надання медичноТ допомоги хворим на Пiдприсмствi

здйсшоеться шляхом експертизи вiдповiдностi якостi наданоi медичноi допомоги
uiьтlароrТlим принципам доказовоi медицини, вимогам гЕUIузевим стандартам в
сфрi охорони здоров'я та дiючому законодавству.

1 1. припинвння дIяльностI
- , .. ПРltп1,lнення дiяльностi Пiдприемства здiйснюеться шляхом його

: - _ :_ __::.: ___ii (злиття, приеднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацii за
:-_ -'j:,,.': Ззсновника, а у випадках, перелбачених законодавством Украiни, - за

::l:: : l -,, _]} або вiдповiдгtих органiв державIlоi влади.
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_,,], }-разi реорганiзацiiПiдприемсf,ва вся сукупнiсть його прав та обов'язкil
- --:]..\a] -,1ть :о його правонаотупникiв.

, ,j, Jiквiдацiя Пiдприемства здiйснюеться лirсвiдацiйною KoMicicTo, якt,. ltst]]:i-_ _ ься Засновником або за рiшенням суду.
_ _ -, Порядок i строки проведення ;тiквiдацii, а таколс строк для пред'явленн,

;];:],: , :::-JIIТОРами, що не може бути меншtим Hilc два мiсяцi з дня опублirсування
----'.-"', |ро лiквiдацiю, ВИЗнаЧаIоТьсЯ орГаFIоМ' якиЙ прийняв рiшення Прс

_ _,j, ,liквiдацiйна комiсiя розмiщус У друкованих засобах масовоi iнформацii
__,,-,-,],:,:еНнЯ про приПинення юридичноi особи та про порядок i строк заявленн;
:,:3-,:-,,:З\II{ ВИМОГ ДО НеТ, а наявних (вiдолtих) кредиторiв повiдомляс особисто в
..;1.:],1 ..i формi у визначенi законодавством строки.

_'-=o'lacнo лiквiдацiйна комiсiя вживас ycix необхiдних заходiв зi стягнення
__; ], . _ :.,ькоТ заборгованостi Пiдприемства.

_ ,,6, З MoMeEITy призначення лirсвiдацiйноi KoMicii до неТ переходять
_ _:::tlВЗztr€ННя з управлiння Пiдприемством. Лiквiдацiйна комiсiя склада€
",;зi_lацil"tний баланс та подас його органу, який призначив лiквiдацiйну KoMiciro.

JocToBipHicTb та повнота лiквiдацiйного балансу повиннi бути перевiренi в,. 
"- 

_ alI{oBJeнoMy законодавством порядку.
-lirtвiдацiйна комiсiяl виступас в судi вiд iMeHi Пiдприсмства, що лirсвiдуеться.
_ 1,7, Черговiсть та порядок задоволення вимог ltредиторiв визначаються: __ _ _ :: 'НО .]О ЗаКОНОДаВСТВа.
_ . . S. Працiвникам Пiдприемства, якi

: - _ :. ::__зf,цiсю чи лiквiдацiею, l.арантуеться
: - _.. ';.-r _]о ЗаконоДаВсТВа Про ПрацЮ.

звiльняютьсяузв'язкузйого
дотримаFIня Тх прав та iHTepeciB
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