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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги №1 м. Вінниці - (надалі -  Підприємство) є закладом охорони 
здоров’я -  комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає 
медичну допомогу населенню в порядку та на умовах, встановлених 
законодавством України та цим Статутом, вживає заходів із профілактики 
захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

1.2. Підприємство створене шляхом перетворення Комунального закладу 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» у комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Вінниці». 
Підприємство є власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. 
Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків 
Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1».

1.3. Підприємство засноване на комунальній власності Вінницької 
міської об’єднаної територіальної громади.

1.4. Власником Підприємства є Вінницька міська об’єднана територіальна 
громада в особі Вінницької міської ради (надалі -  Власник). Підприємство 
підзвітне та підконтрольне Власнику. Органом управління є департамент 
охорони здоров’я Вінницької міської ради (далі -  Орган управління).

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання 
прибутку.

1.6. Підприємство є неприбутковим та не має на меті отримання доходів 
(прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), 
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), 
членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) 
Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на 
утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 
визначених його установчими документами.

1.7. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, 
Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я 
України, рішеннями Вінницької міської ради, виконавчих органів Вінницької 
міської ради, наказами департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, 
іншими нормативно -  правовими актами, а також цим Статутом.

1.8. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, 
відповідні рахунки в органах Державного казначейства України, установах 
банків, печатку із своїм найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні 
для виконання покладених на нього завдань, бланки та інші реквізити.

1.9. Найменування Підприємства:
повне найменування Підприємства українською мовою: 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 М. ВІННИЦІ»;

- скорочене найменування Підприємства українською мовою: КНП 
«ЦПМСД №1 М. ВІННИЦІ»;



- найменування Підприємства англійською мовою: СОММІЖАЬ N 0 ^  
ГОММЕКСІАЬ ЕМТЕКРМ8Е “СЕМТЕК. ОР РКІМАЯУ НЕАЬТН САНЕ №1 ОР 
'ЛХМУТ8ІА”.

1.10. Місцезнаходження Підприємства: Україна. Вінницька область, місто 
З нниця, вулиця Миколи Зерова, будинок 13, поштовий індекс -  21034.

1.11. Питання діяльності Підприємства, не передбачені даним Статутом, 
: г~_ люються чинним законодавством.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної 
еличної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням 
. зелення, що постійно проживає на території населених пунктів, що входять до

.-ладу Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, але не 
ежуючись ними, а також вжиття заходів з профілактики захворювань 

-вселення та підтримки громадського здоров’я.
2.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є: 
медична практика;
забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної 
медичної допомоги у визначеному законодавством порядку; 
організація надання первинної медичної допомоги у визначеному 
законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної 
допомоги пацієнтам, які не „ потребують екстреної, вторинної 
слеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги;
лдоведення профілактичних щеплень;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням 
лгюфіл активних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 
ллофілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану 
здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та 
забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, 
фізіологічних (під час вагітності) станів;
:<: нсультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, 
отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також 
— : до ведення здорового способу життя;
: г галізація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;

- взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної 
* високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного 
л алностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, 
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням

собливостей стану здоров’я пацієнта;
організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування 
ло закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну 
спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а 

також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у 
визначеному законодавством порядку;



забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та 
галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;
упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, 
лікування та реабілітації захворювань та станів;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 
видачею листків непрацездатності;
направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою 
працездатності;
визначення медичних показань для визнання дитини віком до 18 років
інвалідом та оформлення медичного висновку про дитину-інваліда віком
до 18 років за рішенням лікарсько-консультативної комісії;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи
серед населення щодо формування здорового способу життя;
участь у державних та регіональних програмах у визначеному
законодавством та відповідними програмами порядку та відповідно до
фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної
доломопі та шляхів їх вирішення;
надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки 
планів розвитку первинної медичної допомоги Вінницької міської 
: 5 єднаної територіальної громади;
визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у 
лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному 
: 5ладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення 
л гслулною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

: торинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, 
виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних 
засобів;
лгланізаційно-методичне керівництво та координація діяльності 
:лг> хтурннх підрозділів Підприємства на території населених пунктів, що 
входять до складу Вінницької міської об’єднаної територіальної громади з 

тань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної 
л ер винної медико-санітарної допомоги;
-'гілечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

~ годівників Підприємства;
:їгг  гання. перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, 

ідення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та 
; г горів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин 
: Г:в згідно з вимогами чинного законодавства України; 

д~ чення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної 
діламоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи
- л длриємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного
- витку медичних працівників для надання якісних послуг;
дл • забезпечення медичної допомоги населенню Підприємство має право
- а де говірних засадах залучати спеціалістів інших закладів охорони 
л ::з в ‘я та надавати консультативно-діагностичну допомогу

. ■ вл алістами Підприємства;



- гтзля. зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання 
.точних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів

“і тгекурсорів), обладнання та інвентарю;
::  г нація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з 

чпгнми суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами 
вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими 
.у  - Гами. що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна 
.у  - : а. та правоохоронними органами;
- адання платних послуг відповідно до чинного законодавства України; 
-адання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях 
лтедту  невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 
. : т званих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів,

: сальну підтримку членів їх сімей;
:: а едення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, 
ендіення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в 

:: _т чергу від попереджувальних захворювань та станів;
“ у: ::нг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних

- : : а~изів із забезпечення населення первинною медико-санітарною 
допомогою;

- в вчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та
часть ;• розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення 

гдгроЕЯ населення;
- надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають 

первинну медичну допомогу;
— чація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково
го-зичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів

тощо;
-дат функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

2 2 Підприємство може бути базою стажування лікарів-інтернів та 
■ д нічною базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів 
а-тед ггації та закладів післядипломної освіти.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС

5 і Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та 
Ув'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної

ген-грації.
2 2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, 

є власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, на праві 
:: ^пивного управління.

3.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, 
гтнізовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, самостійно 
танізовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами 
-.гадами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

3.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 
:гг - явної влади чи органів місцеврго самоврядування, які було визнано судом



■конституційними або недійсними, підтягають відшкодуванню зазначеними 
- днями добровільно або за рішенням суду.

5 5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство 
а чає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види 

. гсів, використання яких не заборонено законодавством.
5 ? Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових 

"а : :  лстих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у 
. :_н. що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

5 ”. Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює 
чисельність працівників, складає штатний розпис та подає на затвердження до 
і : правління.

і- 5 Підприємство складає та подає Органу управління для погодження та 
цілого затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради 

: _ -; звий план та забезпечує його виконання.
5 9 Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну 

і :  - • “ -у. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, 
з: л еледбачені ліцензією.

4. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

- і Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним
- _ :дн: оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні 
л ротні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності,
еледдні йому Власником, вартість яких відображається у самостійному балансі 
д~г::-:мства. Підприємство користується та розпоряджається майном 
: ' : н.дно до законодавства.

-  2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом
- : :: -джатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів

ло передньої згоди Власника. Підприємство не має права безоплатно 
іледдвати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним 

ж :дм крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які 
л  . -:ться відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі 

ддгиємства або її відчуження, вирішуються виключно Власником.
- 5. Підприємство має право придбавати, орендувати необхідне йому 

ід дння та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами юридичних та
: : чних осіб, відповідно до укладених угод.

Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на 
- гін оперативного управління (без права викупу), юридичним та фізичним 

г їм відповідно до чинного законодавства України та локальних актів органів 
« ндезого самоврядування.

- Відповідно до чинного законодавства Підприємство користується 
: лею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання

- : г та норм з їх охорони.
4.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

в злиться лише у випадках, передбачених чинніш законодавством. Збитки, 
ддддні Підприємству внаслідок- порушення його майнових прав іншими



гидичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 
: іконодавства.

4.6. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
4.6.1. Медична субвенція з державного бюджету;
4.6.2. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про 

його створення;
4.6.3. Кошти бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

(бюджетні кошти);
4.6 4. Інші субвенції з обласного та державного бюджетів, в тому числі на 

: галізацію програм в галузі охорони здоров’я;
4.6.5. Плата за надані послуги: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого 

-а праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації 
■дедукції (робіт, послуг);

4.6.6. Цільові кошти;
4.6.7. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій
є ліпшого обслуговування населення;

4.6.8. Кредити банків;
4.6.9. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
4.6.10. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

: авансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань 
-::идичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм 
. _іально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

4.6.11. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним 
іаконодавством України;

4.6.12. Інші джерела не заборонені законодавством.
4.7. Статутний капітал Підприємства становить 1000,00 грн (одна тисяча 

тлзень).
-.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, 

д іє  статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, 
т : вноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності 

ГТ дприємства у визначеному законодавством порядку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Підприємство має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних 

"і  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 
також підприємств і організацій, незалежно від форм власності та

порядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для 
а-конання покладених на Підприємство завдань.

5.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну 
: дьність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх 
. е дань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності 

е : іт и  на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.



• •.......  : л длги-гмстзами, установами,
« р п н я щ ш и  незалежно віл фори власності та підпорядкування, а також 

- - в. -ш особами відповідно до законодавства.
5 1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у 

тист-ДГ». игніаченому чинним законодавством України, враховуючи норми

Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний 
рш итосновних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1 і». Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх
- мздінь у визначеному законодавством порядку.

Слів працювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими 
у . ~- : з і п ті і  зичними особами-підприємцями.

: Надівали консультативну допомогу з питань, що належать до його
. . . :лел адістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

З та :г:-: вати структурні підрозділи Підприємства відповідно до 
ні - - : - : дазства України.

: . Передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми 
д т  »— ?- _ дг : владами, у тому числі філіями та відділеннями, а також
ід. • . - :е -д  : дачним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно

л  ті за д : додженням з Органом управління.
3-і наладженням з Органом управління реалізувати застаріле 

У .. а- - ~г дад•\. апаратуру та використовувати кошти від реалізації 
к .  .» . на оновлення матеріально-технічної бази Підприємства у
шгзт і  -; -: “ та-': :  давством порядку. -

1 д днювати співробітництво з іноземними організаціями 
з.д~ :т дзо  до законодавства.

: 3д:й. нювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5_І. Підприємство:

1 Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 
дії тг « - : л-онодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки

:: дільного страхування.
1 1 Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну 

і  еі . і т г:дно з законодавством.
а 1 3 Підприємство складає, подає в установленому чинним 

х т. зітвом порядку фінансову, бюджетну, статистичну звітність та несе 
■ .  - з дальність за її достовірність перед органами, уповноваженими 
д  з і  лі контроль.

5 Обов’язки Підприємства:
5 З і Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами 

У -д  актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
■ :  ̂дано-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими 
а - д  вно-правовими актами та цим Статутом.

5.3.2. Шанувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної 
гаг ~ : в галузі охорони здоров’я.

5 3 3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, 
х  '; :  лечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та 
вгг < : дрони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

/



5.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових 
-зтежів з урахуванням своєї статутно: д:.=.ть:-::ст: та відповідно до чинного

: зконодавства України.
5.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати 

■ двищення кваліфікації працівників.
5.3.6. Витрачати кошти за надані послуги з метою забезпечення діяльності 

Ті дприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління підприємством здійснює Департамент охорони здоров’я 
Е нницької міської ради.

Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює 
У: ректор, який призначається на посаду або звільняється з неї розпорядженням 

: хького голови на конкурсній основі відповідно до порядку, визначеного 
-ним законодавством.

З Директором укладається контракт, в якому зазначається строк найму, 
таза, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального 
: г езпечення і звільнення з посади (припинення дії контракту), інші умови

- ійму, передбачені контрактом та чинним законодавством.
6.2. Власник:
6.2.1. Приймає рішення про внесення змін до Статуту та затверджує Статут 

з новій редакції.
6.2.2. Вирішує питання про реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання 

У дприємства.
6.2.3. Вирішує питання про участь Підприємства як засновника (учасника)

- того підприємства, товариства, асоціації, концерну в установленому 
: їх і'нодавством порядку.

6.2.4. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими 
е -юристовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному
“гізлінні, кредитні договори та договори застави.

6.2.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 
е _-чістю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та закріплене за 
“  дхриємством на праві оперативного управління

6.2.7. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства 
України.

6.3. Орган управління:
6.3.1. Погоджує внесення змін до Статуту, здійснює контроль за 

:: іержанням Статуту.
6.3.2. Затверджує штатний розпис Підприємства та зміни до нього.
6.3.3. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує 

г:;і діяльності та звіти про їх виконання.
6.3.4. Погоджує річні фінансові плани Підприємства та подає їх на 

жзердження рішенням виконавчого комітету міської ради.
6.3.5. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану.
6.3.6. Здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності 

“ тхшіємства.



•: 5.“. Здійснює контроль за ефективних» використанням та збереженням 
* - - і коштів Підприємства, в разі потреби забезпечує проведення
^■апаризації майна Підприємства, виявляє майно, яке тимчасово не 
втт : стовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого 
■  -: гистання.

3.8. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства
УсгоЗни.

■ - Директор Підприємства:
- - . Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси 

ї ■ ■ - - їх державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, 
? числі в судах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, 
т_._ : від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису
лв >иентів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває 
§ : - _ - їх Державної казначейської служби України та установах банків поточні 
~і - — : рахунки.

- - .2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком 
т  _ : занесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника та

управління.
- З Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню

« : де помоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.
- - - Несе відповідальність за формування та виконання фінансового 

г . • ддіну розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, 
ю  - ■  показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що

Підприємством, використання наданого на праві оперативного 
■г Підприємству майна спільної власності територіальних громад і
. в :а /  згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених 

К і 7 : : їством договорів.
: - 5 Користується правом розпорядження майном та коштами 

ВВ_ : -7зства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує 
-О': _ з-:е використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві 
в - ;7 і~ : в ного управління майна.

: - ? У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 
■є в •: - дві для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

- ”, Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 
к і}  V ентації.

: - 8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє 
х : ■: відні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких 

вічного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
іззських формувань є обов’язковим.
7 -  9. Подає в установленому порядку Власнику та Органу управління 

шагтільну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно 
91-71- Власнику та Органу управління бухгалтерську та статистичну звітність, 
'шве : чіцію про рух основних засобів, за запитом Власника надає звіт про оренду 
« _ і  також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання
9 ОрЄНД\7

т 4.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 
щгі_ з - иків Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю



р ш в к я  в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками 
~ т  -тзз Забезпечуєраціонам пн і добу ц ц м ,  доірюїання працівниками 

иіа— і мутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення 
фннвпго і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в

Е- С-ОМУ порядку штатним розписом.
6.4.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 

: е -: г: договору в порядку, визначеному законодавством України.
■ - - Призначає на посаду та звільняє з посади Заступників Директора, 

директора, і головного бухгалтера Підприємства за погодженням із 
О^гсл ~:-вл:ння. Призначає на посади та звільняє керівників структурних 
л_ Д-Т-5. -ших працівників.

- - 5 Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про
ишп праді. санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 
г~з» -; ; належних умов праці.

- - Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати
ас». плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та
шпал. в язкових платежів.

- - Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини 
Дц ■ . та П длриємства в порядку, визначеному законодавством.

- -  т Еатзерджує положення про структурні підрозділи Підприємства,
ш : вгення та порядки, що мають системний характер.

- ”. Затверджує функціональні обов’язки та посадові інструкції 
п о  з - • з Підприємства.

- - ■ 3 а погодженням із Власником та відповідно до вимог законодавства
■ех ' : . 5 :  * клацати договори оренди майна.

- - Забезпечує розробку цін (тарифів) на платні послуги, які дозволені
шшвж} давством та подає до Органу управління для подальшого
НІГ- виконавчим комітетом міської ради.

- З ? озробляє пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту
та х лз Органу управління.

- З Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора 
Гх ■ .~за згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом.

5 Директор Підприємства, його Заступники, Медичний директор та 
■ |г  аж * - структурних підрозділів є офіційними представниками Підприємства, 
д»г г 1 ах своїх повноважень та представляють інтереси Підприємства в 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та 
а - ■. - звліях. а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, 
і ~ л л : іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

- : б" разі відсутності Директора Підприємства або неможливості
ж е. ваги свої обов’язки з інших причин, його обов’язки виконують 
3 .----:л -:н  директора, Медичний директор чи інша особа згідно з

- : пальними (посадовими) обов’язками.
• ~. Директор Підприємства, Заступники Директора, Медичний директор, та 

■вг з- - л підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне 
в г  з*  єлзо Підприємством та його підрозділами.



- і Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 
= : ~ і тільність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та 
г  ,- етичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 
■ г ;тзом через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, 
і - : спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені
— • : лективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення
>: ~ П дттиємства, а також з питань соціально-культурного і побутового
жсг.товування.

Т : первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності -
ьт : - Ггд- пгдлізниками представники, представляють інтереси працівників 
к зл - ня Підприємством відповідно до законодавства.

_ : є стве зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь 
нгаш в - * :в в його управлінні.

" і  - : в >:Д колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю 
щ л : ' . :  г= . .  • й ого діяльності на основі трудового договору (контракту,

' ЕП Ьорм. що регу люють трудові відносини.
* } Д: ; -діл ггданів. через які трудовий колектив реалізує своє право на 

уакхьв]гф ш п и и і Підприємством, Не може обиратися Директор Підприємства. 
Виш: . л : рганів визначаються законодавством.

- - - ч:. трудові та соціальні відносини трудового колективу з
м м »  і . - . _ - Д длгиємства регулюються колективним договором.

:ів : укладання колективного договору від імені трудового колективу 
■шаг-»: і _ : в :-: о важеному ним органу.

І - - ■ : лективного договору звітують на загальних зборах колективу не
ІВСШХ г а озли? раз на рік.

лани.я щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії 
піна г> етичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а
ж гх т гт'іння соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 
«■■■ іе нодавства, цього Статуту та колективного договору.

Джерело м коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, 
результаті його господарської некомерційної діяльності та інші 

ш те і5орснені чинним законодавством.
0*:м . :;деми оплати праці, норми праці, розцінки, схеми посадових
і - : : • ■ : здровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та

кітьних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у 
договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених 

твом. Генеральною та Еалузевою угодами.
ІСш ь злзна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 

ж еог: законодавством мінімального розміру заробітної плати.
|Ь ш  сплати праці та матеріального забезпечення Директора 

;.з зизначаються контрактом.

У



7.8. Оплата праці Л лтзз здійснюється у
першочерговому порядку. Усі ішпі платежі зспнсяюються Підприємством після 
виконання зобов'язань щодо оплати тгт_ .

7.9. Працівники Підприємства проводль свою діяльність відповідно до 
Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з 
законодавством.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

8.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський 
облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних 
працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок 
ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, 
фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

8.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання 
передбачених форм звітності відповідним органам.

8.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства 
здійснюють відповідні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним 
законодавством України порядку.

8.4. Власник та Орган управління має право здійснювати контроль 
фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і 
обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Власнику або Органу 
управління, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка 
стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

8.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві 
здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної 
допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим 
стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за 
рішенням Власника, а у випадках передбачених законом України - за рішенням 
суду або відповідних органів державної влади.

9.2. У разі припинення Підприємства (у результаті ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) активи Підприємства передаються одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 
доходу бюджету.

9.3. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків 
переходить до його правонаступників.

9.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, 
призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського 
суду -  ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення 
вимог кредиторами, що’ не може бути меншим, ніж два місяці з дня



оприлюднення повідом, и л м  шро ( ш о в  воно ліквідації, визначаються 
органом, який прийняв рішення т :  т -з тд_

9.6. Строк пред'явлення кредиторами своїх вимог обчислюється з моменту 
оприлюднення відповідної інформшв на офіційному сайті про припинення 
відповідно до вимог чинного з а о н а д а к т  України.

Ліквідаційна : киває усіх необхідних заходів зі стягнення
дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим 
повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

9.7. З моменту призначення лЬпидацінної комісії до неї переходять 
повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне 
майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний 
баланс та подає його Власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. 
Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в 
установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що 
ліквідується.

9.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 
відповідно до законодавства.

9.9. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його 
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 
відповідно до законодавства про працю.

9.10. Підприємство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної 
особи.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни до Статуту проводяться згідно вимог чинного законодавства 
України шляхом затвердження Статуту в новій редакції Власником та 
підлягають державній реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Положення даного Статуту набирають чинності з моменту його 
державної реєстрації.

11.2. Питання, не врегульовані даним Статутом регулюються чинним 
законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.'. Зміни до Статуту проводяться згідно вимог чинного законодавства 
України шлях гм затвердження Статуту в новій редакції Власником та 
підлягають дг? кавнін реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному 
державному ге::тт



ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

■ і .  - . ■; Гт іг .—• і Г::;г з.:-:ть чинності з моменту його
дерхетвсС ге-:__гаи5-

“  г . •. ■ . : : ;  ~ даним Статутом регулюються чинним
захс - і 5с ":,*і *

При ■■■■в е н і розбіжностей положень даного Статуту з вимогами 
закон: а *• - і - "  і  останнє.

.Міський голова С.Моргунов




