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1. злгАJIьнI положЕння

1 .1. комунАлъFIЕ нЕкомЕрцIЙнЕ пIлприсмство (цЕнтр
ПЕРВИНноi мЕлико-сАнIтАрноi допомоги сЕлидIвськоI мlськоI
РАДЬ (надалi - Пiдприемство) с закладом охорони здоров'я - комунальним
УнiтаРrrим некомерцiйним пiдприеп,rством, lцо надас rIервинну медичну допомогу
наСеЛеннК) та здiйснtос управлiння медичним обслуговуванням населе[IFIя,
ВЖИВае Заходи з профiлактики захворювань населення та пiдтримання
громадського здоров'я.

!iйсний. статут е I{овою редакцiсю статуту коМУНАJIЬНоГо
FIЕКОМЕРI{IЙНОГО ПIДПРИеМСТВА КЩЕНТР ШРВИННОi МЕДИКО-
CAFIITAPHOT ДОПОМОГИ СЕЛИДIВСькоi N4ICbKoi вади> замiсть статуту
ItомунАльного нЕкомЕрцIIh]ого пlдприсмствА кt{ЕFI,гр
ПЕрВ ИнFIоi мЕдик о- сАFIIтАрноI допопдоги сЕлLIдIR съкоi \4IC ькоТ
РАДИ) затвердженого рiшенням MicbKoT ради 20.0з.2019 J\Ъ 7142-|279.

ПiдгIрисмство створене за рiшенням СелидiвськоТ MicbKoT ради (надалi -
Засповttик) вiд 26 липня 2017 року Nэ 7l22-7IЗ <Про припиненrIя шляхом
перетВорення Комуншьцого закладу кСелидiвський центр первинноi медико-
caHiTapHoT допомоги> в КОМУНАЛЪНЕ НЕКОМЕРLцЙНЕ ПIДПРИеМСТВО
(ЦЕНТР ПЕрвLIнноi мЕдико-сАнIтАрноi догtомоги сЕлиlIIвсъкоi
МIСЪКОi ГаДИ> (засiдання лвадцять другоi черговоТ сесiя СеrlилiвськоТ плiськоТ

РаДи VII скликання) вiдгrовi/Iно до Закоrrу УкраТни кПро мiсцеве самоврядування
в УкраiЪi> lп;tяхом перетвореIIня коNIунЕLльного заклалу <Селидiвськiйr центр
перВиНноТ медико-санiтарноi допомоги> Селидiвськоi мiськоi ради у комунальFIе
некомерцiйне rriдприемство.

Пiдприсмство е правонасlугIником усього майна, Bcix прав та обов'язкiв
I<оIчIунального закладу кСелидiвськiй цеIIтр первинноТ медико-санiтарноТ
/IоllоIчlоги> СелидiвськоТ MicbKoi ради.

|.2. Пiдприемство створене на базi майна СелидiвськоТ MicbKoT ради.
1.3. Засновником, Власнl.tком та органом управлiння MaIiHoM

Пiдприсмства с териториаJIыIа громада м.Селидове в особi СелилiвськоТ MicbKoT

Ради (надалi - Засновник). Пiдприемство с пiдпорядкованим, пiдзвiтним та
п iдконтрольним Засновнику.

|.4, Пiдприсмство здiйснrос господарську некомерцiйну дiяльtliсть,
спрямовану на досягнення соцiальних та iнцrих результатiв без мети одержаI]Ijя
lrрибутку

['осподарським ,га I]ивiлы.rим Кодексами УкраТни, законами УкраiЪи,
постановапли I}ерховноi Ради Украiни, актами Президента УкраТни та Кабiнету
NzIiHicTpiB Украiни, загальнообов'язковими для Bcix закладiв охорони здоров'я
tlаtсазiв ,га iнструкцiй MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни,



загаJIьнообов'язковими нормативIlими актами iнших цеIIтр€Lльних органiв
викоI{авчоI влади, вiдповiдних рiшень мiсцевих органiв викоI{авчоТ влади (лиrrrе

у межах ix повноважень) i органiв мiсцевого самоврядування та I{им Стату,гом.

2. нАимЕнувАння, мIсIIЕзнАхолх{ЕнIIя
ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА

2.1,. Найменування:
2.\ ,l. Повне найменування Пiдприемства КОМУНАJIЪНЕ

нЕкомЕрцIЙнЕ пIдприемство (цЕнтI, пЕрвинноi мЕдико-
CAHITAPHOI допомоги сЕлидIвськоi MICbKoi гади>.

2.|.2. Скорочене найменування Пiдприсмства: КНП (ЦЕНТР ПМСД
сЕлидIвсъкоi мIськоI гади>.

2.|.З Повне найменування пiдприсмства англiйською мовою: - Municipal
Non-Conrmercial Errterprise <Primary Health Care Сепtrе of Selidovo City Council>.

2.t.4. Скорочене найменування пiдuриемства англiйською MoBoIo: - MNE
(PHS Centre of Selidovo City Council>.

2.2. Мiсцезнаходження Пiдприсмства: булинок 10В, вулиця Щентральна,
rticTo Се.rrидове,,Щонеtдька область, 85400,

2.3. Юридична адреса Пiдприемства: будиrrок 48, вулиця Черняховського,
rticTo Се.lrидове, Щонецька область, 85400.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЪНОСТI
3.1. Основною метою стI]орення Пiдприемства с надання первинноТ медлtчноТ

допомоги та здiйснення 5,шравлiння медичним обслуговуванням населення, а
також в}киття заходiв э профiлактики захворювань населення та пiдтримки
громадського здоров'я.

3.2. Вiдповiлно до поставленоi мети предметом дiяльностi Пiдtприсмства с:

медична пpaKTLIKa з надаFIIIя первинноТ та iнших видiв медичноi допомоги
HaceJIeHHIo; -

забезпечення права громадян на вiльний вибiр rriкаря з надання ttервинноТ
медичноТ лоlrомоги у визначеному законодавством порядку;

органiзацiя надаIIня гIервинноТ медичноi допомоги у вI,IзнаIIеному
законодавством порядку, в тому .tислi надання невiдкладноТ медичноТ допомоги
в разi гострого розладу фiзичrrого чи психiчного здоров'я пацiентам, якi не
потребуrоть eKcтpelroi, вторинноi (спеuiалiзованоТ) або третиtlноi'
(високосгtеr{iалiзованоТ) меди.lноi допомоги ;

tIроведення профiлактичних щеплень;
планування, органiзацiя, участь та контроль за проведенням профiлактичпих

ог.ltялiв населеI{ця, здiйснення rlрофirtактt.tчних заходiв, у тому числi безперервне
вiдстеiкення стану здоров'я пацiента з MeToIo свосчасноТ rrрофi.lIактики,



.liагностики та забезпечення лiевого лiкування хвороб, травм, отруснь,
патологiчних, фiзiологiчних (пiд час вагiтностi) cTaHiB;

консультацiТ щодо гrрофiлактики, дiагностики, лiкування хвороб, травм,
отру€нь, гlатологiчних, фiзiологiчних (пiд час вагiтностi) cTaHiB, а також щодо
ве-]ення здорового способу життя;

взасмодiя з суб'ектами надання вторинноТ (спецiа-гriзованоi) та третинноТ
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги з метою свосчасного дiагностування
та забезпечення дiевого лiкування хвороб, травм, oTpy€Ilb, патологiчних,
фiзiологiчних (пiд час вагiтностi) cTaHiB з урахуRанням особливостей стану
з-]оров'я пацiснта;

органiзацiя вiдбору та спрямування хворих на консультаrliю та лiкування до
зашадiв охорони здоров'я та установ, lIIo надаIоть вторинну (спецiалiзовану) та
третинну (високоспецiалiзовану) медичну допоNIогу, а також вiдбору xBopLIx на
санаторно-курортне лiкування та реабiлiтацiю у визначеному законодавством
порядку;

проведення експертизи тимчасовоТ непрацездатностi та контролю за
вIl.]ачею листкiв непрацоздатностi ;

направJIення на МСЕК осiб зi стiйкою втратою працездатнtlстi;
участь у проведеннi iнформачiйноТ та освiтньо-роз'яснюва-IIьноТ роботи

серед населення щоло формування здорового способу життя;

участь у дерiкавних та регiона-гrьних програмах щодо органiзацiТ пiльгового
забезпечення лiкарськими засобами I{аселення у визначеI{ому законодавствоN,I
порядку та вiдповiдно до фiнансового бrодхtетного забезпечення гЕtлузi охорони
з:оров'я;

ччасть у державних та регiональних програмах щодо скринiнгових
обстежень, профiлактики, дiагностики та лiкування окремих захворюваtIь у
поря-]ку визначеному вiдповiдними rrрограмами та законодавством;

участь у визначеннi проблемних питаIль надання первинrIоТ меди.tтIоi
_]опо}tоги у MicTax та селищах СелидiвськоТ MicbKoT ради: м.м.Селиl_{ове, Гiрtrик,
\-краТнськ; смт ВишIlеве, ItоIчtишiвка, L{укурине, KypaxiBKa, Гостре та шляхiв ix
вltрiшення;

надання рекоменлацiй органам мiсцевого самоврядування Iцодо розробки
п--tанiв розвитку первиIlноТ медичноi допомоги допомоги у MicTax та селищах
Сеrидiвськоi tvticbKoi ради: м.м.Селидове, Гiрник, YKpaTrrcbK; смт Виltlltеве,
Комишiвка, I_dукурине, KypaxiBKa, Гостре;

визначення потреби структурних пiдрозлiлiв Пiдприемства ,га населення у
-riкарських засобах, виробах меличного призначення, медичному обладнаннi та
транспортних засобах для забезпечення населоння доступною, своечасною та
якiсною медичноIо допомогою;

монiторинг забезпечення та рацiонЕLльне використання лiкарських засобiв,
виробiв медичного призначення, медичного обладнання та TpaIrcпopTHLIx засобiв;



забезгtечення пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкачiI
прачiвникiв IIiдприсмства;

зберiгання, перевезення, придбання, вiдпуск, використання, знищення
наркотичних засобiв, психотропних речовин, ix аналогiв та прекурсорiв,
замiсникiв ix аналогiв, отруйних та сильнодiючих речовин (засобiв) згiдно з
ви}lогами чинного законодавства Украiни;

зztлучення медичних працiвникiв для надання первинноТ медико-санiтарноТ
-lопоtчtоги, в тому числi зчtлучення лiкарiв, що IIрацюють як фiзичtli особи -
пi-rприсмцi за цивiльно-гIравовими договорами, пiдтримка професiйного
розвитку медичних шрацiвникiв для надання якiсних послуг;

закупiвля, зберiганIlя та використання pecypciB, lrеобхiдних для надання
vеJичних послуг, зокрема лiкарських засобiв (у т.ч. наркотичних засобiв та
пpeкypcopiB), обладнання, iнвентарю ToIIIo;

координацiя дiяльностi лiкарiв iз надання первинноТ медичrrоi допомоги з

iншими суб'ектами надання медичноi допомоги, зокрема закладами вторинноТ та
трgгинноТ медичноТ допомоги, caHaTopiiB, а також з iншими службами, що
опiкуtоться добробутом населення, зокрема соцiальна служба, та
правоохороrIЕIими органами ;

надання платIIих послуг (у тому числi медичних) вiдповiдгlо до чинного
захонодавства Украiни;

надання елементiв палiативноi допомоги пацiентам на ocTalrHix стадiях
пербiry невилiковних захворювань, яка вкJIючас комплекс заходiв, спряivlованих
на поjlегlllення фiзичних та емоцiйних страждань пацiентiв, мораJIыrу rriдтримку
ч_rенiв Тх сiмей;

надання будь-яких послуг iншим фiзичним та юридичним особам вiдповiдно
.Io чинного законолавства;

iншi функцii, rцо випливаIоть iз гlокладених на Пiдприемство завдань.
3.3. Пiдприемство можо бути клiнiчною базою вищих медичних }IавчаJIьних

заЕrаiв ycix piBHiB акредитацii та закладiв пiслядипломноi освiти.

4. прАвовиЙ стАтус
4.1. Пiдприсмство € юридичIIою особою публiчного Iтрава. Права та

обов'язки юридичноТ особlл Пiдlприсмство набувас з лня його державноТ
ресстрачiТ.

4.2. Пiдпри€мQтво користуеться закрiпленим за ним коNIун€Lльним майном,
шо € власнiстю Селилiвськоi мiськоi ради на правi оперативного управлiння.

4.З:, Пiдприемство користусться закрiпленим за ним комуна-пьним майном,
шо € вгlаснiстlо Се.тrидiвськоТ MicbKoT ради на правi оперативного управлiння) а
також земельнимлl дiлянка,ми, якi е власнiстю Гiрниlдьtсоi, УкраiнськоТ мiських
ра1 та KypaxiBcbKoi та ЩукуринськоТ селищних рад на правi оперативного
1тIрав.rriння.



4.4. Пiдприемство здiйснrое некомерчiйну господарську дiяльнiсть,
органiзову€ свою лiяльнiсть вiдповiдно до фiнаrrсового плану, затвердженого
Засновником, самостiйно органiзовуе вl,rробництво продукцiТ (робiт, послуг) i

рапiзус ii за цiнами (тарифами), rцо визначаються в порядку, встановленому
з:lконодавством.

4.5. Збитки, завданi Пiдприемству внаслiдок виконання рiшень органiв
-Iерrкавноi влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було tзизнано судом
неконстLIтуrдiйними або недiйснимLI, ttiллягають вiдпrкодуваFII{Iо зазначеними
органамII добровiльно або за рiшенtlям суду.

4.6. Щля здiйснеtrня господарськоТ некомерцiйноТ дiяльнос,гi Пiлприсмство
За}ча€ i використовуе матерiально-технiчнi, фirrансовi, труловi та iншi види
pcvpciB" використання яких не заборонено законодавством,

4.7. Пiдприсмство мае самостiйний баланс, рахунки в !ержавному
ХшначеЙствi Украiни, устаIIовах банкiв, круглу печатку зi своiм найменуван}Iям,
ilrта\lпи, а також бланки з вJIасними реквiзитами.

4.8. Пiдпрцемство мае лраво укладати господарськi т,а iншi догоtsори,
буъати майнових та особистих немайновиу* прав, IIести обов'язки, бути особою,
ха бере участь у crlpaBi, що розглядаеться " .улu* УкраТни, мiжнаро,llних та
ре-гейських судах.

4.9. Пiдприемство самостiйно визначас свою,органiзацiйну структуру,
ст:rновлюс чисельнiсть i затверджус штатний розпис.

4.10. Пiдприемство надас медичнi пос.llуги на пiдставi лiцензii на медичну
рr-гику. Пiдприемство мас право здiйснювати лише Ti види медичноТ практики,
xi :озволенi органом лiцензування при видачi лiцензii на медичну практику.

4-1l Пiдпри€мство не моя(е }кодним чином розподiляти отриманi лоходи
гlрrбlтки) або ix частину серед засновЕILIкiв (у.rасниlсiв), членiв IIiдгrрисмства,
ршiвникiв (oKpiM оплати Тхньоi працi, нарахування сдиного соцiального
reý,), .uteHiB органiв управлirrня та iншlих пов'язаIIих з ними осiб.

-t.12 Не вважасться розподiлом Пiдприсмства в розумiнrri п. 4.||. Статуту,
пýорнстання Пiдприсмством власних доходiв (прибуткiв) виключно для
liвarrcyBaнHя видаткiв на утримання такоi неприбутковоТ оргаrriзацiТ, реалiзаuiя
rеш (цiлей, завдань) та напрямiв дiялtьностi, вtrзначених Статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. МАЙНО ТА ФIНАНСУВАННЯ
5.1. Майно [Iiдприсмства с комунацьною власнiстю i закрirrлюе,гься за ЕIим

на првi оперативFIого управлiння. Майно Пiдприсмства становлять необоротнi
та оборотнi актlлви, ocнotsHi засоби та грошовi кошти, а також iншi цiнностi,
переланi йому Засновником, .BapTicTb яких вiдображаетьоя у самостiйнопгу
бапансi Пiдприсмства.

5.2. Пiдприемство не мас шраво вiдчужувати або iншим способолд

розпоряджатись закрiплеttим.за ним майном, шIо,належить до основних фондiв



бВ lrопередньоi згоди Засновника. Пiдприемство не мае права безоплатно
Передавати н€Lлежне йому майно TpeTiM особам (юридичним чи фiзичним особам)
bpiM випадкiв, прямо передбачених законодаtsством. Yci питання, якi стосуються
вiдмови вiд права на земельну дiлянку, що знаходиться на ба_гrансi Пiдприсмства
або iT вiдчуження, вирiшуються виключно Засновником.

5.3. ЩжерелаNIи формування майна та коштiв I1iдприемства с:
5.3.1. Комунальне майно, передане Пiдприсмству вiдповiлно до

захонодавства Украiни;
5.З.2. Бюджетнi кошти;
5.3.3. Кошти, отриманi вiд спiвробiтництва з iншими територiальними

гроvадами;
5.З.4. Кошти, отриманi за договором про медичне обслуговування населення

iз uентральним органом виконавчоТ влади, що реалiзуе державну полi,гику в сферi
.I€рrкавних ф iH ан coBLIx гаран,гiй медичного обслуговування н асел ення ;

5.3.5. Власнi надходження Пiдприсмства: кошти вiд здачi в оренлу майна,
заrрiгшеного на правi оперативного управлiння; кошти та iнше Mat?Ito, одержанi
Bi: рагriзацiТ продукцii (робiт, посrrуг);

5.3.6. Щiльовi кошти;
5.3.7. Кредити банкiв;
5.3.8. Кошти, отриманi за будь-якими договорами з iншими фiзичними та

lорщичними особами;
5.3.9. Майно, придбане у iнших юридичних або фiзи.tних осiб;
5.3.10. Майно, що надходить безопла],но або у виlтtядi безповоротttоТ

фiпшrсовоi допомоги чи добровiльних благодiйних BHecKiB, пожертвувань
юрriJичних i фiзичrrих осiб; надходження коштiв на tsиконання програм
соцiапьно-економiчного розвитку регiону, програм розвитку медлtчноi галузi;

5.3.1l. Майlло та коIIIти, отриманi з iнших джерел, не заборонених чинним
заýонодавством Украiни ;

5.3.12. IHTlli джерела, не забороненi законолавством.
Ви-rцrчення майна Пiдприсмства може мати мiсце лише у вигIадках,

перелбачених IIи}Iцим законодавством Украihи.
5.4. Статутний капiтал Пiлприемства становить: 1,00 гривень (одну грив}IIо

fi) копiйок).
5.5. Пiдприсмство може одержувати кредити для виконання статутних

5.6. Пiдприемство мас право надавати в оренду майно, закрiплене за ним на
правi оперативного управпiння, юридичними та фiзичlлими особами вiдповiдно
.1о чинного законодавства Украiни та лок€Lпьних нормативних aKTiB оргаrriв
чiсцевого самоврядуRання.

5.7. Пiдприемство самостiйно здiйснюс оперативний, бlr<галтерський облiк,
Be.Ie статистIлчну, бухгалтерську та медIt.Iну звiтнiсть i подас lT оргаI{ам,



\'поВнова}кеним здiйснювати коFIтроль за вiдповiдними напрямами дiяльнос,гi
Пiлпри смства у визIIачеIIому законодавством порядку.

5.8. Власнi надходження Пiлприемства використовуються вiдповiдно до
чннного законодавства УкраiЪи.

б. прАвА тА оБов,язки
6.1. Пiдприемство ма€ право:
6.1.1. Звертатися у l1орядку, передбаченому законодавством, до центральних

Та Мiсцевих оргалriв виконавчоТ влади, opгaHiB мiсцевого самоврядування, а також
Пi-rПриемств i органiзацiй FIез€Lлежно вiд фор* власFIостi та пiдпорядкування, для
{IГРИМання iнформаlliТ та матерiалiв, несlбхiдних. для виконання покладених на
Пi:присмство завдань.

6.1.2. Самостiйно план)lвuти) органiзовувати i здiйснrовати cBolo статутну
:.islbHicTb, визI{ачати ocHoBHi напрямки свого розвитку вiлповiдно до своТх
ЗаВ.Iань i цiлеЙ, у тому чиолi спрямовувати отриманi вiд господарськоТ дiялыlос,гi
Е(ХЦти на утримання ГIiдприсмства та його матерiальtло-технi.tне забезпечення.

б.1.3. Укладати господарськi тА iншi договори з пiдприсмствами,
ýстilнова}Iи, органiзаrliями незzшех{но вiд фор* власностi та.пiдпорядкування, а
rаКОrý фiзичними особами вiдповiдно до закоItодавства. Здiйснювати
СПiвробiтництво з iноземними органiзацiями вiдповiдно до законодавства.

6.1.4. Саплостiйно визначати напрямки використанця гроlrlових коtптiв у
порfJку, визначеному IIинним законодавством YTcpaiirlr.

б.1.5. Здiйснювати вJIасне будiвtлицтво, реконс,грукцiю, капiтальний та
пgточний ремонт основних фондiв у визначеному законолавством порядку.

6.1.6. Залучат,и пiдприсмства, установи та органiзаrtii /IJIII реаJliзацii своТх
стат\тних завдаI{ ь у визначеному законOдавстIз ом п орядку.

6-1.7. СпiвпрацюватI{ з iншими закладами охорони здоров'я, науковими
r-GтztпокlJци та ф i зичн иIчIи о ообами -п iдприсмцями.

6.1.8. Надавати консуJIьтатцвну допомогу з питаць, що наJIежать до його
tоDlпетенцii, спецiалiстам iнших закладiв, охорони здоров'я на ik запит.

б.1.9. Створювати crpyKTypHi пiдроздiли IIiдприсмства вiдповiдво до
чrrliною законодавства Украiни за рirtrенням директора ПiдrрлrемOтва.

6-1.10. Здiйснювати iHrrli права, шIо не суперечать I{инному законодавству.
6.2. Пiдприсмство:
6.2.|. Створюе на-гlежнi умови для високопролукт}lвноТ працi, забезпечус

юJерjкання законодавства про праIдIо, rrравил та I{opM охорони працi, технiки
бrrпеки,'соцiа-пьного страхування. 

:

6.2.2. Здiйснrое бухгалтерський облiк, ведtе фiнансову та статистичну
звiтнigгь згiдно з законодавством.

6.3. Обов'язки IIiдприемства:

в



6.3.1. Керуватись у своiй дiяльностi Конституцi€ю УкраТни, законами
}-r-paiЪlr, актами Президента УкраiЪи та Кабiлrету MiHiclpiB Украiни,
нор_\lативно-правовлIми актаN,Iи MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни, iншими
нор-\tатLIвно-правовими актами та цим Статутом.

6.З.2. Планувати свою лiяльнiсть з метою реалiзацiТ сдиноТ комплексноТ
поriтики в галузi охорони здоров'я.

6.3.3. Створювати д"ця працiвникiв r-tалеrкнi i безпечнi умови працi,
Эt5сзпеачвати доIIержанFIя чинного законодавства Украiни llpo праIIю, правил та
ЕФрlr охорони шраtдi, TexHiKlr безпеки, соцiальтtого страхування.

6-З.4. Забезпечувати свосчасну сплату податкових та iнших обов'язкових
BraTe;KiB з урахуванням своеi статутноi дiяльностi та вiдповiдIло ло чинного
_ Ho.faBcTBa УкраТrrи.

6.3.5. Розробляти та реалiзовувати ка/{рову полiтику, контролювати
нщення KBa-Tt iфiкацiТ працiвникiв вiдпов iдI{о до законодавства.
6.j.6. Акумулrсlвати власнi надходження та вItтрачати ix в iHTepecaxl Ll\J rvrJJllvDФrlr DJIФvlll lrФллчл/\чrltrл Lq Drlr}rQaqrfr rл D lп rwywl

_--]ilc\IcTBa вiлповiдно до чинного законодавства YKpaTHTr та цього Статуту.

7. y[trPA IiJIIння пIдlIри€мством
тА t,ромл/{съкIЙ контроль зА ЙоI,о дrяJIьнlстIо-.l. УгIравлiпняl Пiдприемством здtiйсrrlос Селидiвська MicbKa рада

:_liK).
-_-. Пото.лне керiвIiицтво (оrrеративне управJriння) IIiдлрисмс,гвом здiйснtосдч Ilдч д\vlJrlJlrllr+rpv \vrrvlJ4l{lDllv JlryqDJltrrLLrl) LLLl\llyflvlvlvlDvrvl JлrfrvlrlvL

нпк Пiдприемства - дI4ректор, який призначаеться на посаду Засновник0\,I
HoBarKeHIlM ним органом) вiдповiдно до чинtIого заi(онолавства. С,грок
\. права, обов'язкрt i вiдповiдапьнiсr,ь директо.ра, умови I"tого матерiапьного
лечення, iHrTli уrчrови наЙму визначаються KoIlTpaKToM.
3постережна рада Пiдприемства (у разi iT утворенrrя) кон,гролюс та

зr с :iяльнiс,гь директора IIiдприсIý4ства. l1оряr7доrс у:гворення ClrocTelleiKHoT

:_:::F_.
- : - В особi голоRIа укJIадае i розривас контракт з дLIректором Г[iдlrрисмс,гва

: :-- -f a L'АIlтI\Апr оо iinr.r, DтrтlлrтоIIIIппr.. -:- ]:rrC контроль за iаого вI{конанIIям;
7-j-5. П<lгодrкус [Iiдшриемству логовори про спiльну дiяльнiсть, за якиN{и

Dр..r.говч€ться Hep)ixoцe плайно, Iцо перебувае в його оперативномУ



-.3.6. Поголх<ус створення фiлiй та представI{иIl,гв I1iдlприсмс,гва (rra7lzuli

= . .'.'i. TaKi Фi,rliT дirоть вiдtповiлr{о до tIоложеItня про tIих, пого/IжеI{ого iз
. .: - ::.] BI I иком та затRер/{женого наказом лиректора Пiдlприемства;

-,-].7. Здiйсrrrос коIlтроль за ефек,гивнiстю використаI{FIя майна, що е

: - -::.с-tю Се"rtидliвськоТ MicbKoT рали або спiлt,ноIо BJIacHicTIo (т,ерлlт,орiаль}{их
- 

:.:_,л r та закрillлене за l1iдгlриемс,гвом на правi оперативIIого управлiItrтя;- _r.8. Ilриймас рiIпенtrя про реоргаlriзацirо т:а лiквiдацiю I1iлприемства,
- =:час лiквiлацiйну KoMicilo, KoMiciro з припинення, :]атверджуе "iriквiдацiйний
_ __:.' - ,

- _ -Jиректор Пiдприемства:
- -.1. ,Щiс без довiренос,гi вi.ц iMeHi Пiдприсмства, прелс,lавltяс його itlr,ереси

, ---:-.]\ _tep}KaBI{oT влали i органах MictleBo1,o самоврядуваI][Iя, iнlltих opl,al]ax, у
. -.1нах з iнtllими юридиLIними та фiзичrrими особами, пiдписуе вiд йоr,о iMerri

, . 
,1-,.-]Tll та видае довiреностi та деJIегус право пiдrrису /IoKyMeHTiB iнtlIим

- -_. з}l\I особам Пiдприсмства, yKJIalIae договори, tзi;lкривас в органах
_ . .,ззоТ казначейськоТ слуiкби УкраТгIи ,га установах багlкiв tlоточrri т,а irrrrri

.-,,:.
- - ]. Самостiйно вирiпrуе питання lliяльностi Пiдприсмс]]ва:Jа виняткоN,I TI4x,

, ,_--"elli закоIIолавством та I{им Статут,ом до компетеrlцiТ Засновника.
- - i. Органiзовус роботу Пiдприсмства II{одо наiIання населенню ме/IичноТ

, ;l. згiдtlо з вимогами I{ормагивно-правових aKTiB.

: : ,ього проекту для затRердхtення Засrтовнику ГIiдприемства ло 01 I,руllЕIя

.__ - передус пJIаI{овому. ГIорялок складання, затверлже[I}Iя та кон,гроJIIо
:- ,i.F, сРiнансового плану l1iдприемства злiйснюеться вi/tгlовi:tно Jlo

:.:t-l-прзвових aKTiB ЗасновIлика Пiдприсмства.
:,.-"- .]о затвер/{}кеного фiнансового плану I1iддrrрисмст,ва розгJIялас та

- j:сновник або iншlай уповновахсений ним орган за подаIIням l{иректора
, .:.-lBa. Строк розгJIя/]у - протяI,ом /{вох тижнiв з l1ня о,I,римаIIrIя TaKoI,o
:

- :-:--:,-r-]вий пJIан ГIiлприемства складасться на кожний нас,гуtlI]I4й piK з
, ,-.,*.ьi]ою 

розбивкоIо та мас мiстити наступнi поJIоженIIя:
: , ,li.l [. ФiHaIrcoBi резу"lIьтати.

Чltстlrй лохiл (виручка) вiд реалiзацii продукrliТ (ToBapiB, робi,г, послуг),
-, ,,.'. t i :

,-;lь:rваний .rlохiл за договором iз []ацiотrа.lrьI{оIо c"lryiKбoro здороtз'я

- .-.Kr ваttttй дохiд за бюджетними програмами;
. ,, -. огlерацiЙнi доходи, у тому r{ислi, але не обмея<уtочись:

о _ з._-t операцiйrIоТ ореrIдци акr:ивiв;
о _' :'.:::. ;1lд11'1-2'га сVбсll.ltiТ,
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a _]охiд вiд реалiзацiТ необоротIIих aKп.IBiB, утримуваних для продажу.

-:.

о \1атерiальнi вtлтрати;

1.2. Собiвартiсть реалiзованоТ гrродукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг), у тому

о Вllтрати на оллату прачi;
о Вi:рахування на соцiальtтi заходи;
е '-...:,lртизацiя;

о ,._li оllерацiйнi витрати.
. _l. ýlцмirriс,граr,ивнi витрати, у тоN,{у числi:

о \Iатерiалыti ви,грати;
a З;:трати на оплату гlрацi;
о _i.rрахування на соцizurьнi заходи;
о ,., ,.-.,р-t.изацiЯ:

О . .-,,i операцiйнi врIтрати.
:.. Iншi операцiйнi виr,ра,ги, у тому числi:

о'.i:.ерiальнi затрати;
О _:., . эатрt Ila оплату працi;
О ., _:ех,чвання на соцiальнi заходи;
о .. 

: -,-.,тtIзаIIiя;

-i. Фiнансовi результати вiд операцiйrlоТ дiяльностi:
a _.: ir 1-gц;

О -.l 
_ .rli.

Р,-,з:i.r II. ЕлементрI операцiйних Bt|TpaT.

- \IaTepia;rbHi затрати;

- - Вltтрати на оп.пату працi;

- j Зi:рахуванI{я на соцiальнi заходи;

- - \rrортизацiя;
_ : i.ir_rri опера.цiйнi витрати;
_ . Разом.

Р,_, з:i.-l [II. Капiта;rьнi iнвестицii'.
: ]^tапiта_пы{е будiвrrиц,гво;
j _ Прилбаllrlя (виготовлення) ос[Iов}Iих засобiв та itlrших trеоборотних

j _, Прll:бання (створення нематерiалыlих ак,гивiв);
: - iltlг&lIIеI{FIя отриIlIаних на капiтальнi iнвестиriiТ позик;
j ] \ Iо:ернiзаlIiя, молифiкацiя, дообладнання, реконс,l,рукцiя, irrrлi види

-_ ::. :iя необоротrrих активiв;
: . Р:зоrt.
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Роз:iл lV. Долаткова ilrrРормацiя.
j. 1, LIисельнiсть праrдiвliикiв;
:.]. Первiсна BapTicTT, основI{их засобiв;
-. -1. Податкова заборговагriсть;
-: -l Заборгованiсть перед праIдiвl-tиками за заробiтI{ою IIла.гою.

-].5, Забезtrе.tус подання Засновнику звiту про виконання фirлаrлсовоt,о
'. Пiдприсмст,ва в пalTel)oвoмy та електронному вигляlцi пIокварталу в

_ .:1i TepMiHta:
О , i. II та III квартаJIи - до 31 травня, 31 сергrня та 30 JIистопада рок)/, шIо нас.гас

.: jзiтним перiодоп,r;
О , _\-кварталп,гарiк - до 31 березr{я року, ltlo FIacTac зазвiтнлtм перiолом.

- .. . Про виконання фiнансового tIJ-IaFIy Пiдприсмства по/Iасться разом :]

- за,Iьноlо запискою tцодо резуJIь,гатiв його дiя-цьIrостi за KBapTa;t та iз
- -::t]я\,1 за окремими чинIiикаNIи зtIачrIих вi/цхи"ltеl]ь фактичIIих IIоказIiикitз

: _ a BI,IX.

. j . ;lро виконання фirrаlrсового плану Пiдприсhlс,гва за IV квартал I1о,цас,гься, . звiтом про його вI{I(онання за piK.
- l. ]Jесs вiдгrовiltальtliсть за формуваI{ня та L]рII(оrIанrtя фirrаl{соIjого гIJIану

. :]озвI41,ку IIiдприемства, резуJIь:гаl,и його госlпоllарськоТ дiяльнос,t,i,
_ i-я покаjtrикiв ефективност,i лiяльтrостi [Iiдприемства, якiст,l, гIосJIуг. u{о

, -:,я Пiдприсмством, використаFIня Itаданого I{a гrравi опера,гивrIого
1.я Пiдприсмству плаiiлtа спiльноi власностi ,гериторiальних гро]чIад i

..l:Hcl з вимогами законодавства, цього Статуr,у ,га 
укладених

пра.вом розпорядження маиi{ом коlп,гамL{
Забезпечус-, ::.ва вiдповiдно ло законодавства,га tlього Сr,агуту.

Подае в у_с,гановJIеному порядку Заоновtiику квартаJIыlу, рiчttу,
та iншу звiтнiст:ь Пiдприсмс],ва, зокрема rцорiчrrо до 01 JIк)того rrада€
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- -'ПОВНих Засобiв, за запI4том Засtrовника надас звiт про оренду маЙна, а також
...;r\,]Р\l&tliю про наявнiсть вi.lIьних плошl, придатI{их для надаЕIFIя в оренду.

7.4,12. Приймае рiшення про прийнятгя на роботу, звiльнення з роботрI
-::ЦiВНикiв Пiдприсмствц а також iншi, передбаченi закоrrодавством IIро працIо
] "ення в сферi трудових вiдносин, укладас труловi договори з працiвниками
-_.-Прltсмства. Забезшечус рацiональниЙ добiр кадрiв, дотримаIlня працiвниками
-::ЗIt.l внутрitшнього трудового розпорядку. Створюс умови пiдвищенrtя
-:'..tf ВоГо i квалiфiкацiйногrэ рiвня працiвнлrкiв згiдлIо iз затверджеtIим в
. _-эзовленому порядку штатIIим розписом.-.-1.13. Забезпечуе проведення колективIIих переговорiв, уклалеIrня
, ,-.l,ýтIlвного договору в гIоря/Iку, визначеному законодавством УкраТни.

-.-+.l4. Призначае IIа lrосаду f,a звiлыtяе з посадLI своТх заступникiв i
- . .. - Зного бухгалтера Пiдпри€мства. При:значас на посади та звi.пьняе керiвникiв
- -:-. \-г\,рних пiцроздiлiв, iнших працiвникiв.

-.-1.15. Затверджуе штатItий розгtис Пiдприемства та встановлюе розмiри
- .,_ :*t-lвих окладiв працiвникiв Пiдгrриемства.

7.,|.l6. Забезпечус дотримання на Пiдприсмствi вимог закоЕIодавства IIро
ОН} Працi, санiтартt,э-l,iгiенitlних ,га протипожежЕIих норм i правил, створеI{ня
riниx умов прачi.
7 -1.|7. Ухсивас заходи до свосчасноI та в повному обсязi виплатрI заробi,гноТ
tt- а також передбачених законолавством податкiв, зборiв та iнших

: : :.t.lBI,IX плате;кiв.
- - .8. Несе вiлповiдаtьнiсть за збит,кtl, завданi Пiлприсмству з його виI{р{ в

l9. Затверлжуе поJIоженIIя про cTpyкTypHi пiдрозлiли Пiдпри€мства, iHrrri
- --,::jя 

,га порядки, п{о мають с!lстемний характ,ер, зокрема:
- 

- оJоN(енtIя про премiIоваtтrtя Iтраrliвttикiв :}а rt i;lc1,lrlKaMrt робот,и
,,,:.-тва;

- --:я-lок надход}кенtlя i в}lкористання KorпT,iB, отриманих як б,ltагодiйлri
. . . ,.--]анти та дар)ц{ки;
- Порядок приймання, зберiгання" вiдпуску та облiку лiкарських засобiв та

.fgЕIннх виробiв.
7-{-20. За погодrкенням iз Засновником та вiдповiлно до вимог законодавства

Е право yKJIalIaTIr догоRори орендII майна. Надаlrня в оренду нерухомого майна,
аIьпа пЛоща якого не ,перевищуе 200 кв.м., вiдбуваеться за рiшенням
lýЮра Пiдприсмства без поперелнIlого погодження iз власником в порядку,
rrr.zrчeнol\fy законодавством та актап4и органiв мiсцевого самоврялування.

Rирiшус irrmi питання, вiднесенi /Io комгIетенцiТ /Iиректора
'.:-'тва згiдrrо iз законодавством, цим Стату,гом, Ko}ITpaKToM tvtirK

, :, .-,ta\I i директором [IiдприсмсТВа.
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7.5. !иректор Пiдприемства та головний бухгалтер несуть tIерсон€Lльну
вi:повiдальнiсть за додержання порялку tsедення i дос,говiрнiсть облiку .га

ь-ТiТИСТИЧн оТ зв iтц ocTi у встаI{овлен ому законодавстRо м порядку.
7.6. У РаЗi ВiДСУтностi директора IIiдприсмства або неможливостi

вIlкоtIуватИ своТ обов'язt<И з iншиХ приLIин, обов'язкрt виконус заступник
nrpekTopa чи iнпrа особа згiдно з функцiон€tльними (посадовими) обов'язками.

п

8. орI,АIIIзАцIЙнА структурА пIдпри€мстIJА
8.1. Структура Пiлприемства порядок внутрiшньоi органiзацiТ та сфери

*-tbHocTi с,груктуРних.пiдРоздiлiВ Пiдприемства затверджуються директором
r-lприсмс,гва.

_ 8-2. Фуrrкцiоrr.альнi обов'язки та посадовi iнструкцiТ праlliвникiв
Lшри€мства за,гверджуються його директором.

8.3. Штатну чисолыtiсть Пiдпрцемства директор визначае I{a власний розсул
-тrовiдно до фiнансового плану Пiдприемства, затвердженого в устаIlовленому

ахонодаВствоМ та црIМ Статутом порялкУ з урахуванняIу{ необхjлностi створення
iлlовiднlrХ YN,IOB для забезпечення налехсrтоТ лосlупностi та якостi меди.rноТ
{хIо}tоги, l .,

9. повtIовАжЕння трудового колЕктиву
9.1., Працiвники Пiдrrрисмства MaIoTb право брати учасl,Ь В 1rправлirlнi

[i_rприсмством через зага-гtьнi збори трудового колективlt, профес:iйнi слiлки, якi
шtть У трудовому колективi, iншi органI4, ,vпoBIIoBarKeHi труlIовим колектi.Iвом
r предста.ВIlиц:гtsо, вноQити проllозицiТ rrlодо полiпшення роботи [Iiлприсмства,
Tiiýox( з питань соцi ально-культурного, i rlобутового обслуговуI] анн я

ПРЛСтавники IIервинноТ профспiлковоi|органiзацiT, пiедст,авляють iltтереси
Fцtтникiв в органах управлiнrlя Пiдприсмства вiдповiдно ло законодавства.

Пi.rПРИСПtСтвсl зобов'язаIlе с,гворIоватr,I умови, якi б забезпечув€tли уIIасl.ь
Fсrriвникiв у його управлirrнi.

92. ТРУЛОВий коJIектLIв Пiдприсмства склаласться з ycix громадян, якi свосю
Fцею беруть участь у його лiялыlостi ша ocHoBiTpy;roBor.o ло.ооору (контракту,
ГОЛ) абО iHiпrrx форм, п{о регуJIюють труловi вiдносини працiвника з
птпрl€мствоDI.

q-з- До скJrаду органiв, через якi труловий колепrru реалiзус свос гIраво на
Еть в утравлiннi ПiцпрИеi'llСТВом, не мо?ке обира,гисо дйр.пrор ПiлприЪмства.
ýвýоваrкен llя цих орган iB визн ачаIоiгься законодавством.

9_4- ВИРОбНИчi, Tpy/{oвi та соltiальнi вiдносини тру/{ового колектиRу з
шiвiсграцiсю Пiлгlриеrrrслва. регулIоIоться колективним логовороIvr.
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9.5. Право укладання коJIективного договору надаетLся директору
[Ii:ПРИемства, а вiil iMeHi трудового колективу * уповновarкеном}, нип{ органу.

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

9.6. Питання цдоло полiппrення умов працi, }китfu i злоров'я, гараrrтiТ
ОбОВ'язкового медичFIого страхуваFIIIя працiвrrикiв Пiдприемства та ix ciMep1. а
:ЗýОrК iншi питання соцiального розвитку вирirшуIоться тру/{овим колективом
li_тlовiднО до законодавст,вa цього Статуту та колективI{ого договору.

9.7. ,Щжерелом коштiв на оIIJIату працi працiвн1,Iкiв Пiдприсмства е кошти,

"'грьrан i в результатi Його господарськоТ некомерIliЙн оi дiяльностi,
ФОРми i системи оплати працi, норми працi, розцiнкrr, тарифнi ставки) cxeMpl

lЕLIОВих сrкладiв. yMoBI4 заIтровадження та розмiри надбавок, лоплат, тtрсмiй,
rгяагород та iншlих заохочувальних, коN{пенсацiйних i гарантiйrtих tsипJIат
l-ТаItОВJIюIоться у колективIIому договорi з лотриманням норм i гарантiй,
Dерglýдчgних з аконодав ством, Г'еrrеральною та Га-гrуз евою угодами.

\[iНiмальна заробiтна пJIата працiвникiв не може бути нижIIою вiд
ЕТirНовJIеного зарiон одавством Mi нiмальцого розмiру зар об iTнoi пл ати.

:.S. Оплата гrрацi працirзнлtкiв IIiдприемства здiйснlос,гься у перIltочерговому
.:ý'. Yci irTrrli п.тlатеlкi здiiiснIоtоться ПiлприсмствоI.л гтiсля викоIIаI{ня
. : )ilHb lIiO/IO ОПJIаТII ПРаЦi.
- , Праtliвtlикlл l1iдпрлIсмства провалять cl]olo
. -. . I{оJIек,гI,IRного договору та IIосадовI.Iх

__.tBcTBoM.

10. контроJIь тА пЕрЕвlрItл дLя..шьност,I
-,. i. Пiлприс]\4ство самостiйно здtiliснюс оператрIвtiий :,а бl,хгалтерський

, ]сЗ\'_lьтоiiu .uouT дiяльtlос,гi, ведс обробку Й облiк ,r.р.опrrьних i{аних
.-itltiB, а також веде юридичнy, фiнаrrсову та калрову :звi,гtIiс,ть, Порядок
tЯ бvхгалтерського облiку та облiку персональних даних, статистI4чноТ,
]r-lBoi та KalipoBoT звi,гнос:гi визначаеться чинниIvI законодавствоIчI Украii-rи.
).1. Пiапl:лIеNIство несе вiдповiдалыriстL за cвocllacнe i досr,овiрне подання
;;;;Б;;;;;i;;;;t 

"i!;;iioi,#^ 
;;;;;; :"- 

-lФvl lv l ДЦv w r vD rl/Ia w r*vЛСlП If Д

0.3. КонтроJIь за фiнансово-госIIодарськоtо дiяльнiстю ГIiдприсмстI}а т,а

lllýl ВикористанI{яt\л маЙна здiЙснlоють вiдповiднi державнi органи в межах
EoBaDKeHb та встановJIеного IIинниI\,I законо/{австI]оNI УкраIrrи порядку.
0--l- Контроль якостi лаланrrя пIедичноi д{опомоги хворим на Пiдпрlлемствi
no€тЬсявiдltoвiднcДotlиFIнoГoЗaкoEIoДaBсTBaУкpаirlи.

1 1. шришинЕн,ня дIяJIьностI
. Прltпинен}Iя дiяльностi lliлприсil4ства здiйснtосться ItIляхом його
заuiТ (зллrагя, присднання, поддiлrу, перет.ворення) або лiквiдатtiТ - за

дiя.тlьнiс,гь вiдrlовiдно до
iнструкшiйl- згi.rlно з

Еr
h-
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iШеННЯМ Засновника, а у виIIадках, передбачених законодавством УкраТни, - за
iшенням суду або вiдповiдtлих органiв державноi в.тIади.

|I.2. У разi реорганiзацiТ Пiдприсмства вся сукупнiсть його прав та
бов'язкiв перехолить до його правоI{аступникiв.

l1.3. Лiквiдацiя Пiдгrриемства здiйснIосться лiквiдацiйною комiсiсю, яка
Iворюеться Засновником або за рiшtенням суду.

l 1.4. Порядок i cTpoKll tIроведення.lliквiдацiТ, а тако}к строк для гtред'явлення
ПrОГ КРеДИТОраN,Iи, шIo IIе може бут:и мецtшим Hixt лва мiсяцi з дня оrrуб;liкування
iШеННЯ про лiквiдацiю, визначаються органоiи, якиil trрийняв рiшеrrня про
Ьi_rацiю.

l1.5. Лiквiдацiйна комiсiя вживае ycix необхiдних заходiв зi стягненIIя
абiторськоТ заборговано cTi IIiдпри сп,rства.

_]

l 1.6. З моменту IIризначення лiквiдацiйноТ KoMiciT до неТ переходять
ШОВаження з управлiння Пiдrrрисмством. Лiквiдацiйна комiсiя складас
аЗi:аЦiйнийбаланс та подас його органу, який tIризначив лiквiдацiйну комiсiю.
hsToBipHicTb та повнота лiквiдаlдiйного балансу повlаннi бути перевiренi в
Етilповленому законодавством порядку.

--Iiквiдацiйна lсомjсiяt виступас в сулi вiд iMeнi Пiдп.рисмства, що.тiквiдусться.
l1-7. Черговiсть та порядок задоволення вимог кредиторiв визлtачаrоться

iпвiлrо до законодавства.
l1-8. Працiвникам Пiдприемства, якi звiльняються у зв'язку з його

ryаПiЗацiсю чи .пiквiдацiсю, гарантусться дотримання iх прав та iHTepeciB

- \' Разi прLiпI.Iне}Iня ПiдгIриемства (лiквiдаrцiТ злиття, полi"itу, IIрислнаIItIя
-:-,Rоренrrя) yci активи Пiдпрlлемс,гва IIере/iаються одлliй або Ki.ltbKoM

.-it]ВИм органiзацiям вiдIrовizIного виду або зараховуIоlьOя /Iо лохолу

, ,],J С2lигlого /lержавI]ого ресстру запису про llepжaвIiy ресст,рашirо
_ ]:я юридичноi особи.

l]. порялок внЕсЕFIня змIн до стАтуту пIдшри€мствА
] _. 3rrirrpt до цього Статуту вносяться за рiшеiIняtи ЗасновI{ика, шляхом
-зння CTaTyry у новiй редакuii.
] '. Зrtiни лО цr,ого СJтатlrту пiдлягають обов'язковiй лержавнiй реестраrцiТ
L-.] . BcTaHoBJleHoMy заI(онодавством УкраТни.
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