
ЗАТВЕ 
Розпо 
облд 
обл 
адм

1 6 .0 9 .

СТАТУЇ
КОМУНАЛЬНОГО НГКОМГРЦІЙНОГО 11ІДПРІК МСТИА 

«ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ М. МАРІУПОЛЬ»



9
1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦ1ЙНЕ ПІДПРИЄМС ГВО 
«ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ М. МАРІУПОЛЬ» (надалі -- Нілпрнсмсіво) е 
клінічним лікарняним закладом охорони здоров’я -  комунальним унітарним 
некомерційним підприємством, ню надає послуги стаціонарної та поліклінічної 
психіатричної медичної допомоги особам в порядку та на умовах, всгановлетіих 
законодавством України та цим Статутом.

1.2. Підприємство створене у результаті реорганізації КОМУНу\ЛЬН01 
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ УСТАНОВИ «МІСЬКА ПСИХІАТРИЧНА 
ЛІКАРНЯ № 7 М. МАРІУПОЛЯ» (ЄДРПОУ 03096992) згідно з розпорядженням 
голови Донецької облдержадміністрації, керівника oбJ■lacпoï віПськово-цивільмої 
адміністрації від 06 травня 2019 року № 468/5-19 «Про реоріанізацію закладів 
охорони здоров’я Донецької області, які знаходяться у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлііпіі Донецької 
обласної ради» щляхом перетворення у КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ М. МАРІУПОЛЬ».

1.3. Майно Підприємства є спільною власністю теригоріа;іьіііт\ іромад сіл. 
селищ, міст, що знаходиться в управлінні Донецької обласної ради.

1.4. Підприємство є правонас'іучіником всьоі о майна, всіх прав іа обов'язків 
КОМУНАЛЬНОЇ ЛІКУВАЛЬИО-ПРОФІЛАК'ГИЧНОЇ УСТАНОВИ «МІСЬКА 
ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ уУ« 7 М. МАРІУПОЛЯ» (СДРПОУ 03096992).

1.5. Засновником, власником та органом управління Підприємства є 
Донецька обласна рада (далі - Засновник). Повноваження Донецької обласної ради 
щодо управління Підприємством до відкрнгія першої сесії новообраної Донецької 
обласної ради здійснює Донецька облдержадміністрація, об.іаспа військово- 
цивільна адміністрація згідно із Законом України «Про військово-цивільні 
адміністрації».

1.6. Підприємство є підпорядковани.м, підзвїіпим та піідконг рольні їм 
Донецькій облдержадміністрації та денартаменіу охорони здоров'я 
облдержадміністрації (надалі -  Уповноважений орган управління).

1.7. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, 
спрямовану на досягнення соціальних та інших резульгачів без мечи одержання 
прибутку.

1.8. Забороняється розподіл очри.маних доходів Підприємства або їх частини 
серед представників Засновника, членів органу управління та інших пов'язаних з 
ними осіб, працівників Підприємства (крім оплати 'їхньої праці, парахуваппя 
єдиного соціального внеску).

Не вважається розподілом доходів Підприємечч^а викорпстаїїпя 
Підприємством власних доходів виключно для фінансування шідатків па 
утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та нанря.мів діяльносчі. 
визначених цим Статутом.

1.9. Підприємство має право на використання отрії.маних доходів з ціллю 
розвитку Підприємства в .межах предмета йєчго діяльності.

1.10. Підприємство у сво'їй діяльності керується Конституцією України, 
Еосподарським, Н,ивільним, Бієщжечним. Податковим кодексами України. 
Кодексом законів про працю України, Законом України «Оспоіні законодавства 
Укра'їни про охорону здоров’я» та іншими закона.ми України, посчановами 
Верховної Ради Укра'їни, актами Президента України та Кабінету Міністрів



України, загальнообоїгязкоиимн для асіх закладів охорони здо]-)ов'я наказами іа 
інструкціями Міністерства охорони здоров'я України, розноряджсініямн юлоин 
облдержадміністрації, загальнообов'язковим 11 нормагіївіінімн акіамії ініїїнх 
центральних органів виконавчої влади, відновіднимн рініеннямн місцевих і)рганів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування га цим С га їу іом.

2. На ї і .мс 'нуванми га м і с ц е з н а х о д / к е т і а

2.1. Найменування ІІіднрисмства:
2.1.1. Повне иаіімснуваніїя: КОМУНАЛЬНІ.: НІЛхОМНІ’НЛП 11:

ПІДПРИЄМСТВО «ПСИХ1ЛТРНЧНЛ ЛІКАРНЯ М. МАРІУПОЛЬ».
2.1.2. Скорочене най.менування: КНН «НЛ М. МАРІУПОЛЬ».
2.2. Місцезнаходження Піднрнс.мства: (47502. Дііііецька об.іасіь. 

місто Маріуполь, вулиця Паїїіковського, буд. 4.

3. Мета за іірсл.мет діяльносз і

3.1. Основною метою діяльносіі Піднрнс.мсіва с забсзіісчсння .медичного 
обслуговування населення шляхом надання снеціалізованої ненхіа і рнчної 
допомоги населенню, у порядку та обсязі, встановлених законодавегвом України.

3.2. Відповідно до основноїмегн нред.мсгом діялмюс і і Піднрнсмсгва г:
3.2.1. Створення разом із Засновіїнком \ \юв. нсобхідініх для забезнечення 

доступної та якісної .медичної іюно.могн ііаселсніїю.
3.2.2. Організація ііалсжноіо управління вн> гріиіні.м лік\ ва.чьно- 

діагностичним процесом і ефектпвіюго внкорнстання .маііііа та ііінінх ресурсів 
Підприємства.

3.2.3. Падання націєнга.м. відновідію до законо.чавст ва України, на
безоплатній та оплатній основі послуг снсціа.тізованої нснхіатрнчної медичної 
допомоги, у тому числі екстреної (исвідкла.'ніої). необхідної для забезнечення 
належних профілактики, реабілітації, діагносттікн і лікування дорос.тоіо та 
дитячого населення широкого кола невідкладинх станів в етаціонарннх \.моі4ах у 
цілодобовому режи.мі.

3.2.4. Надання пацієнтам, відповідно до законодаїісттіа України, на
безоплатній та оплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної дономоїн 
(смеціапізована медична практика).

3.2.5. Падання націєнга.м. ітідноиідно до законо.тавегва України, на
безоплатній та оплатній основі ноліклінічно-конеулі>гагнвної енеиіалізоііаної 
м едИ Ч11ОЇ до 11 о м о г и.

3.2.6. Організація взає.модії з іншнмн заклатіа.мн охорони здоров'я з метою 
забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та 
ефективного використання ресу рсів снетемн медичного обелугову ваїшя.

3.2.7. Проведення скснергизн тн.мчасової ненрацезлаттіоегі та контролю за 
видачею листків ненрацездатиостт.

3.2.8. Нанравлення нолікліііічни.мн да сгаціонарннмн лікарями на меднко- 
соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності.

3.2.9. Провечісння профілактичних оглядів та нро(|)ілакттічннх щеплень.
3.2.10. Провадження діяльності, пов'язаної з внгот'ов.тення.м. зберіїання.м. 

перевезенням, цридбашіям. реалізацію (віднуско.м). ввезенням на іернторію 
Укра'ниі, вивсзення.м з території України, транзнгом через територію України.



використанням, знищенням наркогмчних засобів, іісихогроіііінх рсчовіш і 
прекурсорів згілио з чинним закоиодавсі'вом України.

3.2.11. Організація іа нровслсиня науково-пракіичніїх коїіферепцій. 
наукових форумів, круглих столів, семінарів гощо.

3.2.12.1Іавчалілю-.меголична, науково-лослілніїцвка робоїа.
3.2.13. Провал/кення зовніїииьоскономічної діялілюс і і згілно і і

законолавством України.
3.2.14. Злійснеінія інніої. не забороненої закоііолавс гном України, ліялміосії. 

необхідної для належного забезнечення іа ні.иіннісння якості .іік\ іигіміо- 
діагностичного процесу, управління ресурса.мн. розвнік}' іа нілинщеііня якосіі 
кадрового потенціалу Підприємства.

3.2.15. Організація, у разі ногребн. падання націспіа.м медичної дономогн 
білглії високого рівня спеціалізації на базі ііпіпіх закладів о.хс)ронн здороіГя ііі.іяхом 
иаправлепия пацієнтів до цих закладів }' порядку, всіановлено.му законодавсі вом.

3.3. ІІідприс.мство є закладом охорони здоров’я нлановоіо іа ініснснвноіо 
лікування, яке надає спеціалізовану нсихіаірнчну медичну дономої') у 
стаціонарних та а.мбулаторпих умовах.

При наданні психіатричної .медичної іюномогн і5 Піднрнємс і ні 
забезпсчуствся догримання нрннцннів інфекційного коїпроліо іа мож.інвіс11> 
тимчасової ізоляції пацієп'їів з інфекційною наіологієїо. а іакож надаггься ба'юва 
медична допомога пацієнтам з і осірнмн пспхічпн.мн розладами.

3.4. 1 Ііднриє.мсгво падає медичні послуги на ні/ісгаві ліцензії на нрова.Г/Ксння 
господарської діяльності з .мсіпічної нрак'тнкн. Якщо д.ія нровадження іісвннх 
видів діяльності, передбачепнх цим Стат\'то.м. ноірібнпй снсціальпнй дозвіл. 
Підприємство отримує йою у порядку. внзначсін)м\ законолавстіюм Уіцкиїні.

3.5. Підприємство .має право зай.маїнся ініин.мп видами дія.зьносіі не 
передбачени.ми у цьому Статуті і не заборонснн.мн законолавс і вом Україїін.

3.6. Підприємство фор.мує свою пекомерційпу господарську, (фнансову та 
інщу діяльність з виконання планових завдань, узі'оджсннх із Уновноважснн.м 
органом управління, виключно па нідстаіп законодавства України. '5 доірнмання.м 
положень, встановлених цим С/татуїо.м.

4. Праиоїшй статус

4

4.1. Підприємство є юридичною особіж) публічного права. Права іа 
обов’язки юридичної особи 1 Іідпрнє.мс'тво набувас з дня його державної рсєсірації.

4.2. Підприємство '{діїїснює нскомсрціііну мс.лнчну та і осіюдарськ\' 
діяльніс'гь, організовує свою діялі>ність відповідно до фінансовоіч) н.зан\. 
затвердженого у встановлено.му законолавстію.м порядку , са.мосіііііп) оріанізоілт 
падання послуг та виконання робіт, які не сунсрсчаїь діючому иікоіюдаг.ству 
України.

4.3. Відповідно до поставленої мсти. Пілнрікзметво залуч;к і імікорнсічівує 
матеріально-технічні, фінансові, трудові та іппіі види ресурсів, внкорнетаїїпя яких 
не заборонено законодавством України.

4.4. Підприємство .має самостійний баланс, рахунки в установах банків, 
органах Державної казначейської служби України, кру глу нсчаї ку зі своїм 
найменуванням, пітампн, а також бланки з власнн.мн рсквізн та.мн.



4.5. Підприємство має право уклада ги уіоди (договори), гіабуваїи маїіпоіиїх 
та особистих псмайнових прав, пссгп обов'язки, буїгі особою, яка бере учасіь у 
справі, що розглядається у судах України, міжіїародпих іа греіспеї.кпх судах.

4.6. Підприємство самостійно визначає свою оріапізаііііііі\ етрукілр\. 
встановлює чисельність і затверджує ііттанпій розпис у порядку, всіаіювлепому 
законодавством.

4.7. Підприє.мство має право злійсіїюваїн лпіііе ті вп.іп мелпчпої пітіктикп. 
які дозволені органом ліпспзуваппя при видачі ліцензії па проваджепіія 
господарської діяльності з медичної практики іа розіппрюваїп перелік медичних 
послуг при необхідності, на нідсіаві розпінрення .іінеіізіііннх прав на медпчнх' 
практику, у разі потреби.

4.8. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання ріпіень орі’аніи 
державної влади чи органів місцевого самовряд} іиппія, які бу.іо внпіаію судом 
неправомірними, підлягають відпі коду вапню зазначеіпімп органами добровільно 
або за рііиеппям суду.

5. Сгагутииіі капітал. Маі'їмо та фіііансуванма

5.1. Підприємство користується закріпленим за ним на праві опера і нвіюі о 
управління майном, що є спільною в;іасііістю терторіалі)Ннх громад сіл. еелнщ. 
міст, що знаходиться в управліиііі Донецької об.часної ради, та інтим майном, 
переданим 1 Іідприємству у встаиовлсному законодавством України порядку. Па не 
.майно не може бути звернено стятпепня на вимогу кредиторів 1 Ііднрік метва.

Майно Підприє.мства становлять необороіні та оборотні актпип. осіювіїі 
засоби та грошові копни, а також інші цінності, иередапі ііі)м\ Заепоиником. 
вартість яких відображається у са.мосіійному балансі 1 Ііднрікзметікі.

5.2. Підприємство не має права відчужувати, сннсуватн або ііпіінм способом 
розпоряджатись закріпленим за ним .майном, що палежи і ь до основипх фондів, без 
попередньої згоди Засновника або Уповиоікгжепого органу унрав.іііпия у 
встановленому порядку. Підприємство ие має права безон.аатію нере.чаїіатп 
належне йо.му майно трсті.м особам (юридичним чи фізичним особам), крім 
випадків, прямо передбачепих законодавством України. Усі иіттаиия. які 
стосуються відмови від права на зс.ме.іьну ділянку, що знаходиться на балансі 
Підприємства, або'її відчуження, вирішуються виключно Засиовником.

5.3. Статутний капітал 1 Іідириємства складають основні (Інжли. обо|Ю'тиі 
конпи, а також нінносі і. які передані на праві онераї іівіюіє у ііраієііння 
Засновнико.м, вартість яких відобража( ті.ся в балансі.

5.4. Джерелами форму вання маііна іа конііііі і Іідіїрік ,метва ( :
5.4.1. Коитти обласного бюджету.
5.4.2. Власні падходжсппя 1 Іідпрпємства: ко їти  від здачі в оренду (за 

згодою Засновника) майна, закріпленого на праві оііеративіюго у нрав.ііння; конгтії 
та інше .майно, одержані від реалізації нроду кнії (робі т. послу т).

5.4.3. 1 (ільові коитти.
5.4.4. Кошти, отримані за дотовоі)амн з цеїттральїіим о|иаиом внкюнавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гараїттіГі 
медичного обслуговування паселетнія.

5.4.5. Майно, придбане у інніи.х юрндтічии.х або (І)ізичннх осіб.
5.4.6. Майно, що надходить безоилатио або у вигляді безіюіюротної 

фінансової допо.моги чи добровільних блатодіііних внесків, пожертву ваш.



юридичних і фізичних осіб; ііадходжеиіія коїіігіи па ішкоііапия ііроірам соиіа.іьііо- 
скоиомічиого розвитку, програм розви ї ку медичної галузі.

5.4.7. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 
законодавс'гвом У країни.

5.4.8. Інші джерела, не заборонені законолавегвом.
5.5. Вилучення майна ГІіднрис.мегва може мази місце лише у вніїадках. 

передбачених законодавегвом України.
5.6. Підприємс'гво має право надавагн в оренду маііно, зак[мнлене за ним на 

праві оперативного управління, іорнличннм за фізнчннм особам > везанов.іеному 
порядку.

5.7. 1 Ііднрнс.ме І во у визначеному законодавеї вом України порядку 
самостійно організовує га здійснює бухгалгереькніі облік, ію'ле езаззіеззічну. 
бухгалтерську та медичну звітніез ь і подає її органа.м. уновноваженіїм зліі'іенюваззз 
контроль за відновідними нанряма.мн діяльноезз ГІіднрік мез ва.

5.8. Власні надхолження 1 ііднрнг.меззіа внкорнеговуїозз.ся ві.иювідно до 
вимог діючого закоиодавез ва України.

5.9. Збиз'ки, завдані иіднрік.мезву в резульзазї нор>ніення ноіо манновнх 
прав фізичними, юридични.ми особами, державніїмн органами, вілшколовуюзз.ея 
йому, відповідно до чинного законодавства.

6. Права га обов’язки

6.1. Піднриє.мез во .мас право:
6.1.1. Звергагиея у порядку, вегановленому законодавеззіом України, до 

центральних га місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, а гакож иіднриє.мегв і організацій незалежно від форм в.іаеноезі 
та підпорядкування, для оірнмання інформації за .магеріалів. нсобхідннх для 
виконання покладених на 1 Ііднрнємез во завдані..

6.1.2. Плануваги, організовувані і здійенюваззі свою егагузну діяльніезь. 
визначати основні напрямки свого розвиїку відповідно до своїх завдань і ці.зсй. >' 
тому числі снря.мовуваги огримані від господарської діяльноезі коїизії на 
утримання 1 Іідприс.мства за його .маїеріально-гехнічне забезпечення у порядку, 
визиачено.му законодавсгво.м.

6.1.3. Укладати господарські угоди з гіідіїрнємсз вами, уезановамн. 
організаціями незалежно від форм власіїосгі за ніднорядкування. а гакож 
фізичними особа.ми відповідно до закоиодавез ва.

6.1.4. Здійенюваззі снівробі гннцз во з іноземнії,ми організаціями відповідно 
до законодавства України.

6.1.5. Са.мосзїйно визначаззз напрямки візкорнезання грошових кошгів у 
порядку, визначеному законодавегвом України. врахов\ іочн но|з.мн цього (.'заз\ г \ .

6.1.6. Здійснювати власне будівннцгво, рекоіісгрукціїо. капіга.іьіініі за 
поточний ре.моігг основних фондів у визначеному законо/іавсзво.м України 
порядку.

6.1.7. Залучаги ніднрнє.мсзва. усгановн за організації для реалізації своїх 
статутних завдань у визначеному законодавс гном України норядк\.

6.1.8. Співпрацювати з іііши.ми заклада.ми охорони здоров'я, науковнмн 
установами та фізичними особами-нідіїрисмцямн.



6.1.9. Надавати консультативну лономоіу і питань, ідо належать до Пого 
компетенції, епеціаліетам ініїїнх нідприсметв. установ, иік.іадів охорони адоров'я. 
правоохоронним та судовим органам (в межах вимог аакоиодавства) аа їх ааііи том.

6.1.10. Здійснювати інші нрава, що не сунсрсчаїь ааконодавстиу України, 
нормативно-нравовпм актам Засновника. Уповноваженого оргаіі> унраісііння. 
оріанів місцсвоіо самоврядування.

6.2. Підприємство зобов’язане;
6.2.1. Створювати належні умови для високонролуктивіюї прані нраціиіінкіи. 

забезпечувати додержаппя законодавства України про працю, правил і а норм 
охорони праці, техніки безпеки, соціальної о етрах> вання.

6.2.2. Здійснюватн бухгал іереі.киїі облік, забезиечува і и фіиаііеоиу та 
статистичну звітність згідно із законодавством України.

6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Констіпу цією України, законами 
Україтіи, акта.ми Президента України та Кабінету Міністрів України, нормаїивио- 
правови.ми акта.ми Міністерства охорони здоров'я України, актами Засновиика або 
Уповноваженого органу управління, іннінми нормаї ивію-иравовими актами іа цим 
Статх'том.

6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мені та предмету 
діяльності Підприємства із врахуванням та у межах ( іиніої комидсксиої йолі п і к и  у 
галузі охорони здоров’я у .межах міст .Маріуполь. Иутледар. Ііо.іноваського. 
Мар’‘інського, Мапгуніського, Всликоповосілківського і Пікольського раііоиів та 
інших ад.міністративно-тернторіальних одиниць Донецької об.іасті в межах 
чинного законодавства України.

6.2.5. Забезпечувати своєчасну сітпату податкових та іішіііх обов'язкових 
платежів із врахуваиня.м своєї стату тної діяльності та відіїові.чію до законодавства 
Укра'їни.

6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадров) політик) , кой тролювати 
підвищення кваліфікації працівників.

6.2.7. Аку.мулювати власні надходження іа витрачати 'і'х з метою 
забезпечення діяльності 1 Ііднриє.мсіва відповідно до законодавства України та 
цього Статуту.
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7. Уііравлііііін Підприс.мством та гро.мадськиГі кон троль за його діяльнії-по

7.1. Управління Підириє.мством здійснює Засновник.
7.2. Поточне керівниїттво (оперативне уііравлінпя) 1 Іідириємством здііісикк 

директор Підприє.мства, який призначається на посад) та звільняєіься з іюса.чи 
згідно з діючим закоиодаїтством ііа конкурсній основі ш.іяхом \ к.іа.іашія з ним 
контракту, та якиіі відповідає кваліфіканііінтім вимогам, вс тановлеііи.м 
Міністерством охорони шюров'я України. Строк иаііму. права, обов'язки і 
відповідальність директора, у.моіні ііого матеріального забезпечення, інші ).мови 
найму визначаються контрак то.м.

7.3. Засновник:
7.3.1. Визначає голоініі напрямки діяльності 1 Іідіїриє.мсіва, заівсрдж)с илани 

діяльності та звіти про і'х внконаиня.
7.3.2. Затверджує С'тачут Підирнємства та з.міни >ю нього відіїові.чію до 

законодавства.
7.3.3. Затверджує фінансовий план Підирнємства та контролює його 

виконання.



7.3.4. Укладає і розріїаає копгракг з діірскіором 1 Іідпріїємсіна іа зліі'їсіпоє 
контроль за його виконанням.

7.3.5. Надає дозвіл на укладення договорів оренди неру.хомоіо майна у 
встановлених законодавством випадках.

7.3.6. Здійснює контроль за ефекітівніеііо віікорнсіаніїм .маііиа. що ( 
спільною власністю геріпоріа.пьннх гро.мад сіл. селніц. міст, що зііаходніься в 
управлінні /Донецької обласної ради та закріплене за І Ііднрнєме і вом на праві 
о н ер а ги в и о го у п р а в.' і і н ня.

7.3.7. Ухвалює рішення про реорганізацію за ліквідацію 1 Ііднрнємсіва. 
затверджує ліквідаційний баланс (нередавальнніі акі).

7.4. Уііоиііова'жений орган унрав.ііния:
7.4.1. Здійснює контроль за дозрн.манням 1 Ііднршмезіш.м правій, норм, 

стандартів у межах визначених новноважені>.
7.4.2. Здійснює контроль за фінансово-госнодареькою діяльнісззо

Підприємства та коизролі. за якістю і обсягом надання медичної дономогн.
7.4.3. Здійснює організаціііне і мегодичне керівннтво роботою 

Підприємства з низань надання ;іікува.чілк)-нрофі;іакінчної доію.\юін. на основі 
газузевих стандартів у сфері охорони здоров’я здіііенює коїізроль за якісіїо за 
обсягом надання медичної доно.моги Підприємством за забезнечеінія саніїарно- 
епідемічиого благополуччя населення.

7.4.4. Забезпечує координацію та аналіз діялілюсіз І Іілиірнє.мсз ва.
7.4.5. Здійснює іінііі передбачені закоіюдавеї вом новноваження.
7.5. Директор Гіідириє.мсззш:
7.5.1. Діє без довіреноезі від імені Піднрнємсзва. нредсіавляг ііоіч) іііісресн в 

органах державної влади і оріанах місцевого еамоврядування. іініінх органах, у 
відносинах з іншими юридичінімн за фізіїчнігми особа.мн. нідннсу( від ііого імені 
доку.мензи та видає довіреноезі і делеіуч право нідннеу локумензів іннін.м 
посадовим особа.м 1 Ііднрнсме з ва, укладас доіч)во|зн. відкриши в оріанах Державної 
казначейської служби України за уеіановах банків нозочні за інші рах\ іікіі.

7.5.2. Са.мостійно вирішує низання дія.зьноеіі 1 Ііднрік .мезва за вннязком ззіх. 
що віднесені закоіюдавсзвом України за цим Сіазуго.м ,ло іазмнезенції 
Уповноваженого органу уиравління, Засновника.

7.5.3. Організовує роботу Піднриємезва з надання насе.зенніо мс.иічної 
допомоги згідно з вимогами іюр.маїззвно-нізавовнх акззв.

7.5.4. Несе відновіда.зьнісзь за формування та виконання фінансового плану і 
плану розвитку 1 Ііднриє.мства, резульгаззі ііого господарської діяльноезз. 
виконання показників ефективносгі діяльноезз 1 Іідіїриє.мсі ва. якіезь ііосл\г. шо 
надаються 1 Іідпрнємсзво.м, викорнсгання закрінлененч) на праві операінвіюго 
управління за 1 Іідіїриє.мсі во.м ком\ пальної о майна і доход) зіідно з вн.могамн 
законодавства України, цього Сзагузу за укладених 1 Іідізрікмез вом договорів.

7.5.5. Корисгуєзьея правом розіюрядження .маііно.м за кошіамн 
Піднриє.мсзва відповідно до законодавез ва України за цього Сзаіузу. Забезнечуч 
ефективне викориезання і збереження закріпленого за 1 Ііднрік.меізю.м на праві 
оперативного управління маііиа.

7.5.6. У межах своєї комнезенції видає накази за інші а к т .  дас вказівки, 
обов’язкові для всіх сгрукзу рних підрозділів за нрацівннків 1 Іідіфнгмез ва.

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням за зберіганням медичної за іншої 
документації.
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7.5.8. У строки і п порядку, всіаноіілсіюму іакоііолавсівом України, 
іпфор.мує відповідні органи про будь-які іміии у даних iipt) 1 Іідіїрікмсгво. віісссіїия 
яких до Єдиного державного рсєсгру іорнднчннх осіб, фізичних осіб-ііілнрікмців 
та громадських формувань с обов’язковим.

7.5.9. Подає Уповноваженому органу управління у веідиовлсном) норядк_\ 
квартальну, річну, фінаиеову, еіагисгичну га іиніі звігиосіі. інформацію про рух 
основних засобів, за запитом Уповноваженого органу унрав.ііїнія налає звіз про 
оренду майна, а також інформацію про наявнісіь вільних площ, нридаїних для 
надання в оренду.

7.5.10. Подає на погодження Уіювіюікгжсному органу управління нііаінніі 
розпне, фінансовий план та план ішкорнс гання бюджсгініх коні зів 1 Іідіїрікмсі ва.

7.5.11. Приймає рііпення про нрніінягія на робогу. звільнення з робозн 
працівників 1 Ііднрнємсгва, а закож ініні, передбачені закоіюдаве і вом України про 
працю рііпення у сфері зрудовнх відносин, укладає зрудові договори з 
нрацівниками Піднрнємсзва. Забезпечує раніональїінн добір кадрів, дозрігмання 
працівниками нрави.ч внузріннн.ого грудового (юзіюрядку. Сзворки _\мовн для 
нідвиїцення фахового і кваліфіканінної о  рівня ііранівініків зі ідно із за з вердженнм 
у встановленому порядку шзазннм розписом.

7.5.12. Забезпечує провсдеінія колекззівннх переговорів, ук.іа.зеїнія 
колективного договору у порядку, визначеному закоподавсзво.м України.

7.5.13. Забезпечує доз римання на 1 Іідіїриємсгві вимог закоіюдавсі ва України 
про охорону праці, санігаріїо-гігіїзіічіїпх за проззнюжежннх іюр.м і правил, 
створення належних умов прані.

7.5.14. Вживає заходів щодо свої чаепої за у повному обсязі внішаїїі 
заробіпюї плати, а гакож передбачених законодавсз во.м України іюдагків. збзірів за 
інших обов’язкових нла гежів.

7.5.15. Пеее відновідальпісзь за збнзкн. завдані 11і.тіірнємезву зі ево( ї впин 
в порядку, визначеному закоіюдавсз вом України.

7.5.16. Зазверджує іюложення про сз|у\ кгурні нідрозді.!ні 1 Іі.тіірнємезва. ііііііі 
положення та порядки, що маюзь снсземіїнн харакзер. зокрема:

положення про иреміюванпя працівініків за ііі.тсумкамії робозн 
Підприємства;

порядок падходженпя і впкорпсіаппя коїіггів. оірн.маїнзх як благоліпні 
внески, гранти та дарунки;

порядок приймання, зберігання, відпуску га обліку .іікарськіїх засобів за 
медичних виробів.

7.5.17. Укладає договори оренди майна, що зпаходнзься в операзіївпому 
управлінні Піднрнємсз ва. відповідно до вігмог чнніюго закоію.лавс і ва.

7.5.18. Виріпіує ІН ІН І ннзання. відпееені до ко.мнезеннії лнрскгора 
Підприє.мства згідно із законодавсз вом України, нн.м Сгазуто.м. конгракгом.

7.6. Дирекгор 1 Ііднрнє.мсзва за головннн бухгалгер нее\ гь ііерсональпу 
відповідальнісгь за додержання порядку ведення і досзовірнісзь обліку та 
статистичної звітноегі у встаповлепо.му закоіюдавезвом Україмп порядку.

7.7. У разі відсуззіоезі днрекзора 1 Ііднрнє.мсз ва або неможливоез і 
виконувати свої обов'язки з іііпінх іірнчнп. обов'язки днрекзора 1 Ііднрнємсгва 
виконує засгунннк директора чи іінпа особа згідно з функціональними 
(п оса д о в и м и) о б о в ’ я з к а м и.

7.8. За рішенням Заеповннка Піднрнс.мсзва узворіоєзься Спосзсрежпа рада з 
обов’язковим залучения.м нредегавинків громадськос гі (за їхньою згодою).



Спостережна рада І Іідіїрпсмсіиа розгдядас іітапіія. ижрема. щодо 
дотримання прав га забсзнсчення безпеки ііапіппів. додсржаппя вимог 
законодавства при здійснспиі медичного обслуговування населсіїїія. ([)іііансоі?о- 
господарської діялвносгі ГІіднрисмства.

До складу Спостережної ради Підприємства, крім ііредсіавніїків Засновника 
Підприємства та відповідних органів виконавчої влади іа/або органів місневого 
самоврядування, входять (за їхньою зі одоіо) дсну гаїи місцевих рад. нрсдставннкн 
громадськості та громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захнсі 
прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснююі ь професійне 
самоврядування у сфері охо|К)ни здоров’я.

Порядок утворення, права, обов'язки Спостережної ради Пі.інрікмсіиа і 
типове положення про неї загвсрдж} 10І ься Кабіїїсіом Мінісірів України.

8. Організаційна сгрукіура Піднрнємсіва

8.1. Сі'руктуру Піднрнємсгва. порядок внугрініньої оріанізанії іа сфери
діяльності сгрукгурних підрозділів І Ііднрнємс І IUI за іисрлжує лнрекіор
Підприємства у порядку, встановленому законодавсі во.м.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції нрацівннків
Підприємства затверджує його директор.

8.3. Штатну чисельність 1 Ііднриє.мсгва визначає директор на власнніі розсуд 
на підставі фінансового плану Піднрнємсгва, погодженого і5 усіанов.існо.м\' 
законодавством га цн.м Статутом порядку, із врахуванням необхідності створення 
відповідних у.мов для забезнечення належної досіу ітості та якості медичної 
допомоги.

9. ІІовноваженни ісудового к’олекі нву
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9.1. Працівникн Піднрнємсіна мають право брати \ часть в ) нрав.іінііі 
Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які 
діють у трудовому колективі, Сносіережну раду, ініїїі оріанн. уіювіюважсні 
трудовим колективом на нредставнннтво, вноентн нронозннії щодо І ІО . І І І І І І ІС І ІН Я  

роботи Підириєметва, а також з ніттаїн. соціалі>но-к\лі.іу ріюго і побутового 
обслутовування.

9.2. Представники первинної нрофенілкової організації, ііре.тсіавляюі ь 
інтереси працівників в органах управління 1 Іідіїріїємсі ва відіюві.ию до 
законодавства У країни.

9.3. Підприємство зобов’язане стіюрюватн умови, які б забезпечували \ часть 
працівників у його у нравліїніі.

9.4. Грудовий КОЛЄКТЩ5 І Іідтірік мства складається з \ еіх нрацівіїнків. які 
своєю працею беруть участь у йоіо дія.іьіюсіі на оеіюві ірудовою ,чотовор\ 
(контраклу, угоди) або інших фор.м, що регулюють трудові відносіїнн нрацівника з 
Підприємством.

9.5. До складу органів, через які трудовий колскіив рса.іізуч своє право на 
участь в управлінні 1 Ііднрікмством. ііс може обнраінся лнрекіор 1 Ііднрік мства. 
Повноваження цих органів визначаються закоіюлавсіію.м України за ко.іскі нвнн.м 
договором.

9.6. Виробничі, трудові та соціальні відносинн трудового колективу з 
ад.міністрацією Підприємства регулюються колектнвннм договором.



9.7. Право уклалаипя колскі ивиого ліл овору палас її.ся лпрскгор} 
Підприємсгва, а віл імені ірулоіюго колскі іів\ \ ііоиііоважсііом\ ним оргаіі\.

9.8. Сторони к'олек'ііівмого договору лвігуїогь па лагалі.ппх вборах ко.ісктпв\ 
не мснін, ніж один раз на рік.

9.9. Питання щодо поліппісння умов праці, жнггя і здоров'я, іараптії 
обов’язкового страхування гірацівпиків 1 Іілнрікмсіва. а іакож іііті ппгаппя 
соніалг.ного розвигку впрініуіоі і.ся грудовпм колекіїївом вілпоиілпо до 
законодавства України, цього Сгаїу іу та колекі'ивпого договору.

9.10. /Іжерелом коштів на оплату праці гірацівпнків 1 Іідпрікмсі ва с копни, 
отримані у рсзультаїі лікувально-профілактичної та пеко.мсрціПпої господарсі.кої 
діяльності.

9.11. Форми і снсгсми оплати праці, норми праці, розцінки, lapiicjuii сіавки. 
схе.ми носалових окладів, умови запроиа.'гжсппя і а розміри надбавок, доп.іаі. 
премій, винагород та інших заохочувальних, компспсаціііппх і гараінїйііпх впп.іаі 
встановлюються у колективному договорі з дотрпмаппям норм і тараінїй. 
передбачених законодавством України. Г’спсральпою та 1 алузсвоіо утдамп.

9.12. Мінімальна заробітна нлаїа нрацівннків не може б\ ін ннжчоїо від 
встановленого законодавством України мініма.іьного розміре за|К)бітної нлаїн.

9.13. Працівники 1 Ііднрнсмства нроводяті, свою дія.н.нісіь відновідно до 
цього Статл'ту, колективного договору іа ііосадошіх інсірукцііі згідно з 
законодавство.м У країни.
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1Ü. Кин гроль іа перевірка діалішос І і

10.1. Підприємство самостійно здійснює оіісраїнвнніі та бухтадтсрськніі 
облік рсзулі/гагів своєї діяльності за веде обробку за облік нсрсональннх даних 
працівників, а також веде юридичну, фінансову за кадроігу звітність. Порядок 
ведення бухгалтерського обліку та обліку персона.н.них даних, статнстіїчної. 
фінансової за кадрової зві тноезі визначається законодавс твом України.

10.2. Підприємство несе віліювідалі>нісі і. за своєчасне і досіові|ліс но.зання 
передбачених фор.м звіз нос і і відновідннм орі ана.м.

10.3. Коїггроль за фінансово-господарською дія.іьністіо 1 Ііднрікмсі ва 
здійснююз'ь відповідні державні оріани у межах їх повноважень за всзановленото 
законодавством України порядку.

10.4. Уновноваженнй орган \ нрав.ііння здіГісніог коїттро.іь за дія.іьністіо 
Підприємства у межах делегованих Засновником повноважень.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги ііацієн та.м на 1 Іі.днрнсмсз ві 
здійснюється через експертизу відповідності якості наданої медичної дономоти 
міжнародни.м принцина.м доказової мсднцннгі, внмотам та.іузсвнх стандарзів у 
сфері охорони здоров'я та законодавез ву України.

10.6. Спостережна рада здійсніос контроль за дія.зьнісззо 1 Ііднрнємсзна у 
межах встановлених повноважень.

11. ІІрніїмисчіті .тівлвнисзз

11.1. Принннення діяльності 1 Ііднрнємсз ва здіііснюється шляхом його 
реорганізації (злизля, нриєднання. поділ)', нерезворення) або .іікві.'іації та 
рішення.м Засновцика, а у випадках, іісрсдбачсшіх законодавезво.м України. -  га 
рішенням суду.



11.2. Реорганізація або лікіидація І Іілпрікмсгіиі зліПсіногі ься \ ііорялк\ - 
встановлсіїому чинни.м закоііолавсіво.м України.

11.3. Реорганізація або ліквідація 1 Плирнсмства зліііеніоггі>ся ійлііоіилною 
комісією, яка у гворіоєл ься Засновіпіком або за рііисиням сул}.

11.4. З мо.менгу призначенця комісії з ііріініінсіїня 1 Іілнрис.мс і на ло неї 
нерехолять повноваження з управління ГІілнріи мегвом.

11.5. Ліквідацініїа комісія склалає ліквілаціііннн баланс га ііолас ііою орі ан). 
який призначив ліквідаційну ко.місіїо. Досговірнісгв га новнога лікиілаціііііоіо 
балансу повинні бу'ги иеревірсні у вегановленому законолавегвом України 
порядку.

1 1.6. Порядок і строки проведення J'liквiдaцiï. а гакож сі рок л.ая пред'явлення 
вимог креди'горами, що не може бу гн .мсіініігм. ніж два місяці з дня онублікминіня 
рініення про ліквідацію, внзначаїогься органом, який нрнііняв рітення про 
ліквідацію.

11.7. Ліквідаційна ко.місія вживає усіх іісобхідініх заходів зі сгяїнсння 
дебіторської заборгованості Підіїрисмсгва.

Ліквідаційна комісія висіуиаєу суді від імені 1 Іідіїрік ,мс і ва. що ліквідус і ься.
11.8. Черговість за порядок задоіиєїсння вимог крелніорів внзначаїогі.ся 

відповідно до законодавегва України.
11.9. Працівникам Підгіриє.мства, які звільняклься у зв'язку з його 

реорганізацією чи ліквідацією, гарангуєгься дотримання 'іх прав іа ііггсрссів 
відповідно до законодавства України про працю.

11.10. Підприє.мс'гво є 'іакн.м. що нрннинило свою діяльніси.. із лаги 
пнесення до (Єдиного державного рсгсіру юриднчннх осіб. (|)ІЗІІЧІНІ.Х осіб- 
нідприє.мців та громадських формувань заннс\ про дсржаїніу рєчсграціїо 
припинення юридичної особи.

11.11. у  разі нрннинсння діяльносгі Підіїрисмсгва (у рсзу.іьіаіі іісжо 
ліквідаці'ї, злиггя, поділу, пріїєднаїїня або нсрсіво|)сінія) ііого акгнвн нсрсдаюгься 
одній або кільком неирибу гковн.м організаціям відновідного виду або 
зараховуються до обласного бюджсгу.

12, Порядок впсссішя змін до Сга гу гу
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12.1. Зміни та доповнення до цього С’гатузу віюсягься за рініення,м 
Засновника шляхо.м викладення Сгагу гу в новііі редакції.

12.2. З.міни та доііовнсння до цього Сгагугу ііідлягаюгь обов'язковій 
державній реєстрації у встановленому закоіюдавсгво.м України порядку .
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