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рiшrення MicbKoT ради

с тАту т
комунЕ}льного некомерцiйного пiдприемства МиколаiЪсъкоi MicbKoI ради
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1. зАгАльш положЕння

1. 1. Комун€Lllьне некомерцiйне пiдприемство Миколаiвськоi MicbKoi ради
Центр первинноi медико-санiтарноi допомоги }{Ъ 2> (да_гri - Пiдприемство) е

i,] }.1\ на-Iьним унiтарним некомерцiйним (неприбутковим) пiдприсмством, що
_-::-э€ послуги первинноi медичноi допомоги населенню в порядку та на
\l.{овах. встановлених законодавством Украiни та цим Статутом.

1.2. Пiдприемство створене рiшенням Миколаiвськоi MicbKoT ради в

рзl:ьтатi реорганiзацii шляхом перетворення комун€lльного закJIаду
\lшiолаiЪськоi MicbKoi ради <Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги
ý 2>. Пiдприемство е правонаступником комун€rпьного закJIаду
}lшtолаiвськоi MicbKoi ради <Щентр первинноi медико-санiтарноТ допомоги
-\& 2D, до якого переходять усе майно, yci майновi та немайновi права та
обов'язки останнього.

1.3. Засновником Пiдприемства е Миколаiвська MicbKa рада (далi
Засновник).

1.4. Пiдприемство створене на базi комун€lльного майна територiальноi
громаJlи MicTa Миколаева.

1.5. Пiдприемство е пiдзвiтним та пiдконтрольним Засновнику.
1.6. У своiй дiяльностi Пiдприемство пiдпорядковуеться управлiнню

охорони здоров'я Миколаiвськоi MicbKoi ради (далi - Уповноважений орган),
lкe в межах наданих Засновником повноважень
хоЕtроJIь за дiяльнiстю Пiдприемства.

1.7.Пiдприемство здiйснюе господарську

здiйснюе координацiю та

некомерцlйну дiяльнiсть,
--]i].1\-1з3н\- на збереження та змiцнення здоров'я населення, досягнення
соцiапьнкх та iнших результатiв без мети одержання прибутку.

1.8. Забороня€ться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв)
Пi:присllства або Тх частини серед Засновника, працiвникiв Пiдприсмства
l rpilr оlrпати ikHboi працi, нарахування единого соцiального внеску), членiв
оргапЬ управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб.

1.9. Не вважаеться розподiлом отриманих доходiв
Пi:гrрис:лtства, в розумiннi п. 1.8 Статуту, використання Пiдприемством
&]acHID( доходiв (прибуткiв) викJIючно для фiнансування видаткiв на

(цiлей, завдань) та напрямiв йогоlrрILчаЕня Пiдприемства, реалiзацii мети
:i.rъностi, визначених цим Стаryтом.

1.10. Пiдприемство у своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею УкраiЪи,
Госпо:арським кодексом Украiни, Щивiльним кодексом Украiни, законами
}'ьраiни, постановами BepxoBHoi Ради Украiни, актами Президента УкраiЪи
та Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи, загапьнообов'язковими для Bcix закладiв
охорони здоров'я наказами та iнструкцiями MiHicTepcTBa охорони здоров'я
!-r:раIни, загальнообов'язковими нормативними актами iнших центр€rльних
Органiв виконавчоi влади, вiдповiдними рiшеннями Засновника, виконкому
шiськоТ рпди, Уповноваженого органу, розпорядженнями мiського голови та
шш Статром.

(прибуткiв)
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2 . нАIТмЕнувАння тА мIсцЕзнАход}кЕнI{я

] . . Повне найменування Пiдприемства - комун€Lльне некомерцiйне
- --;.1€\{ство Миколаiвськоi MicbKoi ради <L{eHTp первинноi медико-
,: - l:::{оТ :опомоги }lb 2>.

i 1. Скорочене найменування Пiдприемства: КНП ММР dЦIМСД Jф 2>.
],-:. \Iiсцезнаходження Пiдприемства: Украiна, 54028, м. Миколаiв,

:. ,- ,, ,i. KocrtoHaBTiB, 126.

3. мЕтА тА rрЕдdЕт дIяJьностI

З.l. Основною метою створення Пiдприемства е надання первинноi
цшшоТ допомоги (далi ГПИД та iнших видiв медичноi допомОгИ,
rпiйспешrя управлiння медичним обслуговуванням населення, що проживае
Пr Терrгорii MicTa Миколаева, а також вжиття заходiв з профiлактики
,шФIованъ населення та пiдтримки громадського здоров'я.

32. Вi.щовiдно до поставленоi мети предметом дiяльностi Пiдприемства
t

3 ?.1. Органiзацiйно-методичне керiвництво та координацiя дiяльностi
ЕIЕттlрmr пiдроздiлiв Пiдприемства на територii MicTa Миколаева з питань
ПiЕЕПl ЛОСтУпноiо своечасноi, якiсноТ, ефективноi IIМ,.Щ та iнших видiв
цшот допомоги населенню.

: _ : l*,tэганiзацiя надання населенню пмд, у тому числi невiдкладноi,
, .,: -iВ rtеДичноI допомоги у визначеному законодавством порядку.

-_ - _: ]:ганiзацiйно-метоДиЧна робота З наДання ПМЩ та iнших виДiв
:* --- -ОПО\lОГИ У СТРУкТУрних пiдроздiлах Пiдприемства за такими

- -: _-" З3ННя вiДповiдно до пiдпорядкування та надання оперативноТ
- : ": ._..':

- :=;-. з стану здоров'я населення;
-:,:;-.3ННя Й прогнозування потреби населення у IIМД та iнших видах

__ -:_. _опо}Iоги;
- _..::,^\ вання лiкувально-профiлактичних заходiв вiдповiдно до потреб

- ..::iз :оступностi пмД та iнших видiв медичноi допомоги для
- : - :. . : j.._я. п.-Iанування розвитку мережi та iT кадрового забезпечення;

- -:. аНiЗацiя пiдвищення ква;riфiкацii кадрiв, у тому числi безперервне
-:-::'j.i.F. Ka:piB без вiдриву вiд виробництва (разом iз закладами вищоi

: _ :... :. освiти);
- j-:оtsа.]/кення сучасних методiв профiлактики, дiагностики, лiкування-- ::-.]..-.тацii хворих, передового досвiду щодо органiзацii ПМД та iнших

: : : , lз -;:чноТ допомоги, сучасних iнформацiйних технологiй;
- :-:JTb }' ДеРЖаВНих Та регiональних програмах щодо скринiнгових

, '- , - . =-ь. профiлактики, дiагностики та лiкування окремих захворювань у- : ,-:".. ЗilЗНaченому вiдповiдними програмами та чинним законодавством;

-,



-впровадження та вдосконалення системи управлiння якiстю надання
1ЩI та iяrтпrх видiв медичноi допомоги;

- авалiз стану фiнансового забезпечення Пiдприемства i його
ЕrIDтIурml пiдроздiлiв та розроблення ф iнансових планiв ;

-:ове.]ення органiзацiйно-методичноi роботи за напрямом ПМЩ та
.,, -:в rtе:ичноi допомоги;

-, -..l;нення фiнансового, матерiально-технiчного
-' : -: *.-.*.ня ГП4Д та iнших видiв медичноi допомоги;

- -: _ зэ:ення профiлактичних щеплець;
- ::_-::i€ вLlявлення та профiлактика неiнфекцiЙних захворювань;
- ::_-:::€ вlUIвлення та профiлактика соцiально небезпечних захворювань;
зdезпечення права громадян на вiльний вибiр лiкаря, що надае
lЕЕъ-ldедIrчну допомоry (лiкаря загальноi практики - сiмейного лiкаря,
Еrг4 пелiатра), у визначеному законодавством порядку;
птаЕ},R lцн-я, органiзацiя, rIасть та контроль за проведенням
iJaýшцlID( оглядi в та диспансеризацii населення ;

dезпечення дотримання послiдовностi у наданнi медичних послуг
Ет тtо xicтa Миколаева iз закJIадами охорони здоров'я та установами,
] rrrqаrоцъ вторинну (спецiалiзовану), третинну (високоспецiшriзовану) та
щ!FЕщ- шедиtIну допомоry (медичний маршрут пацiента), забезпечення
mTrT ui;1( пiдроздiлами Пiдприемства в iHTepecax збереження та
лfuгяпс з:оров'я населення;

- mор-шrацiя дiяльностi лiкарiв IIМД з iншими суб'ектами;
r оргаЕiзацiя вiдбору та спрямування хворих на консультацiю та

rt_T-'-gl .]о зilкJlадiв охорони здоров'я та установ, що надають вторинну та
ЩтхеJI{EIнyДoПoМory'aTaкoжBстaнoBлeннянa'IBнoсTiпoкaзaнЬтa
tfrlтя, вiлбору хворих для отримання санаторно-курортного лiкування та

]пшш у вЕзначеному законодавством порядку;
*сзпечення взаемодii cBoik структурних пiдроздiлiв iз закJIадами
шшоi освiти, iншими закладами освiти, соцiальними службами,

- ] -,: , : -.,...il1\1l1 органами, пiдприемствами, установами та органiзацiями,
'.l.совоТ iнформацii, громадськими органiзацiями в iHTepecax

: ] _ - : - - : _з зrtiцнення здоров'я населення;
- -.1.1. еЧення ДоТримання стандартiв та вимог протоколiв надання

: --. -]]О}IОГИ;

- вшровадкеннrI нових фор, та методiв профiлактики, дiагностики,
ц-lашя та рабiлiтацii захворювань та cTaHiB;

- оргапiзацiя стацiонарозамiнних фор* надання медичноi допомоги;
- забезпечення належноi та piBHoi доступностi tIМД та iнших видiв

qrrшоI допомоги для населення цIляхом розвитку мережi вiдокремлених
tryоздilЬ ПМД, наближених до мiсць проживання населення;

- проведення експертизи тимчасовоi непрацездатностi та контролю за
ЕпGIею лrrсткiв непрацездатностi;

кадрового
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- -:-:::.:енНя осiб з ознаками стiйкоi втрати працездатностi на медико-
, _ 

__- 
j - е.{спертизу, спрямування пацiентiв на медико-соцiа_гlьну

_ :_ :_.
- - : - _ j l, :ТРоведеннi iнформацiйноi та освiтньо-роз'яснювzlльноi роботи

" ]: - : - - - -;. -.пНЯ ЩоДо формУвання здорового способу життя, навчання
: * - _ -::1ЗЯ Са\'IОДОПОМОГИ Та ВЗаСМОДОПОМОГИ;- : -:' ,.:-iЯ ПiЛЬГОВОго ЗабеЗпечення лiкарськими засобами населення у] - - - : - _, :'. lЗКОНОДаВСТВОМ ПОРЯДКУ;
- : - -:,: !сцептiв для пiльгового забезпечення медикаментами окремих

- - ] : . -з--iНя заходiв iз запобiгання Й свосчасного виявлення
* : . , :,: - :, з\lеншення рiвня ускладнень, iнвалiдностi та cMepTHocTi

Еf
-_'- 1о
-_l^

, . -iB
],,,]Ill

- frп2чешul потреби структурних пiдроздiлiв Пiдприемства таtЕшt 1--liкарських засобzlх, медичних виробах, медичному Ьбпчд"ч"нi та
riртFIтх засобах для забезпечення населення доступною, сво€часною та, _ :-..-.,-^,.iJ JОПОМОГОЮ;

,шторш виконання та фiнансового забезпечення державнихпЕтгх Еормативiв iз забезпечення населення Пмщ та iншими видами
_ _ _-],:огI1:

- : :--:.UI. аналiз пок€вникiвш. ан€Lпlз l прогнозування пок€вникiв стану здоров'я населення
розробцi заходiв, спрямованих на збере*.""" i полiпшення

_ -:a е-lенНя,

ква.пiфiкацii

- дIа]ьЕrсть з придбання, перевезення, зберiгання, вiдпуску,пппlrrFнq та знищення наркотичних засобiв, ix аналогiв або прекурсорiв,rirтп-iв 1х аrrшlогiв, прекурсорiв, отруйних чи сильнодiючих речовин або
цък EIE сильнодiючих засобiв, психотропних речовин за H€UIBHocTilfuй' Eir здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi у Пiдприемствi,rЦг-торiпr лi його вiдокремлених пiдроздiл ах у порядку, встановленомуп захоЕодавством УкраiЪи;

впровадження та контроль за виконанням мiсцевих
з питань удоскон€rлення надання IIмД та iнших видiв

та рацiональне використання лiкарських
призначення, медичного обладнання та

{
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патiеттrпноi допомоги пацiентам на ocTaнHix стадiях перебiry
mрюваш, яка вкJIюча€ коIчIплекс заходiв, спрямованих на
шIЕш та емоцiйних страждань пацiентiв;

j"-i .f KoHTpo.-Ib за якiстю надання медичноi допомоги у
_- -].rз -i.-Tax Пi:присмства;

пл зацтliв.пi лiкарських засобiв, медичних виробiв, медичного
_:з*:зрiо. iнших засобiв, необхiдних для функцiонування
,: _^. .l :li:роз:iлiв;

ElEITq бl:iве.rь, споруд i технiчних засобiв Пiдприемства та його
у BalejкHoMy cTaHi;

обладнання у пiдроздiлах

матерiально-технiчних pecypciB у

цiнностей, зокрема медичного обладнання та

,. в:дй].1 об.-та.lнанням та iHBeHTapeM;EfIlll

,-_]т

щ!ЕrЕ€}lсщ!рЕ€}lство надае медичнi послуги на пiдставi лiцензii на медичну
пrтпо rrя ПDовадження певних випiв пiяпъrrпетi гтепрпбяtrртJтr\..a-IJI провадження певних видiв дiяльностi, передбачених

п шше Ti види медичноi практики, якi дозволенi органом
:ILLЁ;: 1}*-, -_i *:;1 вIt.]ачi лiцензii на медичну практику.

; j .]:_.:;:.\1сТВо може надавати платнi медичнi полуги у порядку i
Щftg'Ш.* - -Е]-:":] -,::eHI{x ЗаСнОвником та вiдповiдно до чинного законодавства
,^ ,r;i[*-:. r

_ : .._-.;;.€\Iство ма€ право здiйснювати iншi види дiяльностi, не
TiлB:lr-: j- ";:l.: Статутом i не забороненi законодавством Украiни.

4. прАвовI,ЙстАтус

___--:;:crlcTвo с юридичною особою. Права та обов'язки юридичноi
]'i :," , -- -_;;1:\{сТВо набувас з дня його державноi реестрацiТ.

-: l..:-..зНIlк та Уповноважений орган не вiдповiдають за
"л"л:,. ] ;-,:--..{,i},l;l Пiлприемства, а Пiдприемство не вiдповiдае за

Ешрп€Уство вiдповiдае за своiми зобов'язанЕями лише коштами, Що
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_ __,; ,_.;:;нення господарськоi некомерцiйноi дiяльностi- - -: ] ' .'. ЧЗ€ i використовуе матерiально-технiчнi, фiнансовi,

,,". _-:_-:
_ IЕшрпечство мае вiдокремлене майно, самостiйний баланс, рахункиЕ ЙШtiв, зокрема в iноземнiй валютi, .Щержавнiй казначейськiй
YIpdш, круглу печатку зi cBoiM найменуванням, штампи, а також
1пЕFп\rц рквiзитами.
_f.ПTrTшcrrcTBo мае право укJIадати угоди (договори), набувати
r та собистlтх немайнових прав, нести обов'язки, бути }п{асникомD рвгля,дtаеться в судах УкраiЪи, мiжнародних та третейських

. ffirтЕl, завданi Пiдприемству внаслiдок виконання рiшень органiв
d lта_тl Еш органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано
ЕЦо,ннrrЦи, пiдлягають вiдшкодуванню з€вначеними органами
fD або за рiшенням суду.

5. мАино тА ФIнАнсувАннrI

. .]i.-a\1Il формування майна та коштiв Пiдприсмства с:

: 
,,,1,. :ialbнe майно, закрiплене за ним на правi оперативного

- :. _ 
,--:;I rtiського бюджету.

}j- Кошrи, одержанi вiд здiйснення ним господарськоТ дiяльностi, вrri вiд н4дання послуг (виконання робiт), здачi в оренду закрiпленого
шrrЕ:Uьного майна тощо.
I_4_ }fafuO та кошти, що надходять в рамках виконання державних
ч*. цiльових програм соцiально-економiчного розвитку регiону, в

_],]та\1 розвитку медичноТ галузi (сфери охорони здоров'я).
: , : :,:е:ltти банкiв та iнших кредиторiв.
. ' - ]'i.iHo. придбане В iнших юриДичних або фiзичних осiб У

n*, - *"- :-- _ - _."1l, чIIнним законодавством УкраiЪи порядку.
:' j - '.l.;iHo та кошти, що надходять безоплатно або у виглядi

',,' :,,: -:=:-' фiнансовоТ допомоги чи добровiльних благодiйних BHecKiB,
- : l - !, ::nb тошо юридичних i фiзичних осiб.

Fш

]



-_ - , - j .. ,-",.;i. trц)il\IaНi з iнших джерел, не заборонених чинним

штЬ ) оргаrriв мiсцевого самоврядування.

-|:_' _-,=-,-.' :;tlt Стат\,тоiи.
Пfuгц}lfiво самостiйно здiйснюе оперативний, бухгалтерський

:,,: _: -- -1 ,,.; _,1-1j1\. бr-хгаптерську та медичну звiтнiсть i подае if
напрямами- : - . -::,e.,:;:ll з:it'tснювати контроль за вiдповiдними

_,:,-_,.1J л 33. \, вIlзначеному законодавством порядку.- _- _ - - ,1-\, ] -,&ення Пi.rприсмства вiд здiйснення ним господарськоТ
i щпстовуIотъся вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
_ -:- - ,,:.: rзпiтап Пiлприсмства скл.адае 7 717 22з,00 .р".".::

сLчсm сiмнадцять тисяч двiстi двадцять три гривнi 00

6. прАвА тА оБов,язки

. - :. з-- \1ас право:
" j -. -: ,:JЯ } ПОРЯДКУ, ВСТаНОВЛеНОМУ ЗаКОНОДаВСТВОМ, ДО

rtiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого
а також пiдприемств i органiзацiй незалежно вiд фор,

Tr шi:шорялкування, для отримання iнформацii та матерiа.гliв,
- --i зiiкOнання покладених на Пiдприсмство завдань.

irшшicTb, визначати ocHoBHi напрямки свого розвитку вiдповiдно
аýвЕь i чiлей, у тому числi спрямовувати кошти на утримання

_з I"tого матерi€tльно-технiчне забезпечення, у порядку,
'.т захонодавством Украiни, враховуючи норми Статуту,
-ш загвsрд)кеного рiчного фiнансового плану.
Увтатаrп господарськi угоди (договори) з пiдприемствами,

органiзачiями незапежно вiд фор, власностi та пiдпорядкування,

Ё]rшш особами вiдповiдно до законодавства.
спiвробiтництво з iноземними органiзацiями

- ::"-..r-]_]EBCTBa.
" : 

: - ,-.-..-]tsaTlt будiвництво, реконструкцiю, капiтальний

FеD{оЕт основних фондiв у визначеному законодавством порядку.
; ,- -.:i{ пiдприемства, установи та органiзацii, незалежно вiд

своiх статутних завдань у визначеному
порядку.

--=.]-]ацювати з iншими закладами охорони здоров'я, науковими
та фiзичними особами - пiдприемцями.

Еа:авати консультативну допомоry з питань, що напежать до иого
за iх запитом.,* :-ецiа.riстам iнших закладiв охорони здоров'я



&Дý- Ствсlрювати вiдокремленi cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприемства без

щrrв"чноI особи вiдповiдно до законодавства украiни.
т . l -.;:;нiовати iншi права, що не суперечать законодавству.
т _ --;,a:\{ство зобов'язане:
] *- _ : _-:if вати на-гlежнi умови для високопродуктивноi працi,

.]о.]ержання законодавства про працю, правил та норм

щt техпiки безпеки, соцiа.ltьного страхування.
- _ _ :: :_.-.1зетIl бухгалтерський облiк, вести фiнансову та

. э_:.-.'iсть вiдповiдно до чинного законадавства.
т"- j ]]:"l..BaTtl свою дiяльнiсть щодо реалiзацii мети та предмету

i IГшшрисмства з урахуванням та у межах единоi комплексноi
: ----.з. охорони здоров'я в MicTi.

та вiдповiдно до чинного

полiтику, контролювати

й- д" Jзбезпечвати своечасну сплату податкових та iнших обов'язкових
: :.,... 5:ння\I свосТ статутноТ дiяльностi

'.. ,,:.lHlI.

ваriфiкачii працiвникi в.
Едr. д_i{i}ц,.rювати власнi надходження вiд здiйснення господарськоi

i та вrrграчати iх з метою забезпечення дiяльностi Пiдприемства
.ш ЕIЕЕного законодавства УкраiЪи та цього Стаryту.

]. },прАвлIнFUI Iпдприсмством

- :__
:.:1_ - - .:-._;.х з:iЙснюс cBot права щодо управлiння Пiдприемством

або через Уповноважений орган.

ПЦЩпшiшя Пiддrриемством здiйснюеться на ocHoBi поеднання прав
:з }-повноваженого органу щодо використання комун€lльного

я нерухоме майно, що перебувае в його оперативному

ryшrшi договори та договори застави.- ' - . - . --;:1. с створення фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших
гli:розлiлiв Пiдприемства без статусу юридичних осiб, якi

шшrвй Tro .f,o положення про них, затвердженогО наКЕВОМ КеРiВНИКа

11| ефективнiсть використання Пiдприемством
:Ia ЕЕм комун€lльного майна.

ко\t),н€Lпьного майна МиколаiвськоI MicbKoT ради, у межах
lьrтовшпсом повноважень, здiйснюе контроль за станом облiку та

заr..рiпленого за Пiдприемством комунЕlльного маЙна.

рiшення про реорганiзацiю, лiквiдацiю та
Пiдприсмства, призначае комiсiю з припинення,

q



-, -_ -зцil"rHlll'r (проrчriжний лiквiдацiйний) баланс, передав€rльний
"- :-,,,"i, бапанс.

пrтt згоду Пiдrр"еrству на створення дочiрнiх та спiльних
щ у юму числi з iноземними iнвестицiями.
_-.: -:-- :озвi-r на вiдчуження закрiпленого за Пiдприсмством
_ -: ,l.;iHa.

. tесшовrurк правомочний розгл яджи i вирiшувати iншi питання
й IЕ-шриемствq вiднесенi чинним законодавством Украiни та цим

: - . .:_-;eHIlI"l ОРГаН:
шшрлштуе робоry щодо пiдвищення квалiфiкацii персонаJIу тапl ilтновацiйних технологiй в дiялъностi Пiдприемства.
Шmрлнус дiяльнiсть Пiдприемства щодо caHiTapHo-ocBiTHboi

: * ,l -:-_:f С наглядоВi та контрольнi заходи з виконання
IlD. tIпнного законодавства Украihи в г€rпузi охорони здоров'я,
стапларгiв, критерiiъ та вимог, спрямованих на додержаннrI, ryофесйноi дiяльностi в галузi о*оро"" здоров'я,-.Т"iоЙri"

::э::у*ння, пiдвищення якостi 
"uдur"" 

медичних послуг.kзпrrа€ проект рiчного фiнансового плану Пiдприемства.
зпif,сшос анагliз результатiв дiяльностi, рьзрооф пропозицiй та

{Iщтво Пiдприемством здiйснюе керiвник - .Щиректор, який
на посаду на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно до вимог чинного

''*::::, :__|i-:"b органiв мiсцевого самоврядування. Строк

D шiвищення ефективностi дiяльностi Пiдприемства.
lьryобляе проекти рiшень Засновни*ч ^.rро 

внесення змiнло Статуry, лiквiдацiю та реорганiзацiю (.r.р".rрофiлювання)

Ihgrапас тимчасово (з дня виникнення вакантноi посади доп перiвrшка Пiдприемства за результатами конкурсу) виконання
;;;;;;;;,

'З:*j::*ур. на зайняття посади кЁрiвника Пiдприемства уqезбаченому чинним законодавством Украihи. Пiдставою дляr юIilqiрсу е накЕв Уповноваженого органу. Для проведенняE-,.ord Уповноваженого органУ утворюеться конкурсна комiсiя
ЕшlЕI оцремого конкурсу).

, аrif,сшос iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством
Ёшшпrи Засновника та iншими нормативними актами органiв

] -: : обов'язки
звЬнення :

}rкIIаденим з

i вiдповiдальнiсть, уrо"Й матерiал;";;;
посади на iншi умови найму ,лЩиректораним контрактом та чинним законодавством

Пiдприемства:



-.Т _ Iэ;e персон€Lльну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на
KlB.]aHb i здiйснення ним cBoik функцiй.- т - -'. без loBipeHocTi вiд iMeHi Пiдприемства, представляе його

D 0рганzlх державноi влади та органах мiсцевого самоврядування,
7ца-\_ ъ, вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами,
цЕ пi] йою iMeHi документи, видае довiреностi та делеryе цраво

оц}lенти iншим посадовим особам Пiдприемства, укладае
ц-тlршае в органах .щержавноI казначейськоi служби Украiъи та
бсlпriв пmочнi та iншi рахунки.

за

доIпL що вiднесенi законодавством Украiни та цим Статутом
il Засновника, Уповноваженого органу.

Р[Qгавiзовуе роботу Пiдприемства щодо надання населенню
l_.шшо\(оги згiдно з вимогами нормативно-правових aKTiB.
,T.a,-i_ }Ь-е вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансового

Ef Е:tаЕ}- розвитку Пiдприемства, результати його господарськоi
=,:i;онання показникiв ефективностi дiяльностi Пiдприемства,

шцт. що надае Пiдприемство, ефективне використання та
::::rного на правi оперативного управлiння Пiдприемству майна
i B:acHocTi територiальноi громади MicTa Миколаева i доходу

! m[опL\lи законодавства УкраiЪи, цього Статуry та укJIадених
:оюворiв.

С+ Птпсгуеться правом розпорядженЕя коштами Пiдприемства
-ц) законодавства Украiни та цього Статуту.

своеi компетенцii видае нак€ви та iншi акти, дае вказiвки
працiвникам Пiдприемства.

- т "i Ъбезпеч1,€ контроль за веденням та зберiганням медичнот та iншоi

у rгроlсл i в порядку, встановленому законодавством, повiдомляе
оргаш{ про буль-якi змiни у даних про Пiдприемство, внесення

.ш €-шяою державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб -
Ь та громадських формувань е обов'язковим.

п ю}r}.нzlльного майна Миколаiвськоi Micbkoi ради, департаменту
Ь },tшо;rаIвськот MicbKoi РаДи кварт€rльну, рiчну, фiнансову та iншу

[Е:приемства, зокрема надае бухгагlтерську та статистичну
foформацiю про рух основних засобiв, звiт про оренду майна, а

Ltчь.ацiю про HztяBHicTb вiльних примiщень, придатних для наданнrI

I}lL fфЙrlае рiшеннЯ про приЙняття на робоry, звiльнення з роботив r llдцр""rства, а також tншi рiшення, передбаченi
frюv про працю у сферi трудових вiдносин, укJIадае трудовi
l шрачiвниками Пiдприемства. Забезпечуе рацiонагlьний добiр

::::;.}.{аннЯ працiвнИкамИ правиЛ внутрiшнього трудового;- J:зорюе умови для пiдвищення фахового i ква_тriфiкацiйного



йr згiлlо iз затвердженим в установленому порядку штатним

на посаду та звiльняе з посади cBoix заступникiв,
керiвникiв структурних пiдроздiлiв за погодженням з

проведення колективних переговорiв, укладення
-шгOюр!, в порядку, визначеному законодавством УкраiЪи.

.]отримання на Пiдприемствi вимог законодавства про
t сачilзрцо-гiгiенiчних та протипожежних норм i правил,

заходiв дJuI своечасноi виплати заробiтноi плати в
з TaKojK передбачених законодавством податкiв, зборiв та

шатежiв.
вi.тповiдальнiсть за збитки, завданi Пiдприемству, в

законодавством.
по.lоження про cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприемства,

]: _чfFя_]ки' що мають системниЙ характер, зокрема:
ггро премiювання працiвникiв за пiдсумками роботи

--,--,,,]'-)liсннЯ i викориСтаннЯ коштiв, отриманих як благодiйнi
-: :::\ HKIl:

@чашя, зберiгання, вiдпуску Й облiку лiкарських засобiв та

.]о вимог чинного законодавста УкраiЪи та рiшень
органiв мiсцевого самоврядування мае право укладати

за пiдприемством комунЕlльного майна.
fщ-е i'o,li питаннrI, вiднесенi до компетенцii керiвника
тi:шо iз законодавством, ЦИм Статутом, укJIаденим iз ним

пiлприемства та головний бухгалтер несуть персональну

,rЁ тпдчасовоi вiдсутностi ,щиректора Пiдприемства або
вЕltоЕувати своi обов'язки з iнших причин, обов'язки

заgтупник ,,Щиректора чи iнша посадова особа згiдно
(посадовими) обов'язками.

DЕтБцf,lення вакантноi посади .щиректора його обов'язки на
!-повноваженого органу виконуе заступник .Щиректора (iнша
пi:приемства) до призначення у встановленому порядку

фiнапсова звiтнiсть Пiдприемства може пiдлягати перевiрцi
в порядку, передбаченому рiшенням Засновника.

з:l додержання порядку
облilry та статистичноi

ведення i достовiрнiсть
звiтностi у встановленому

_ . _ .1нIзАцII7IнА структурА пIдприемствА



. 8,1, Структура Пiдприемства, пор:док внутрiшньоi органiзацii та сферlдtяльностi структурних пiдроздiлiв Пйrр".r.r"u затверджлr".lщиректором Пiдприемства за погодженням з Уповноваженим органом.
п,;;1r:УНКЦiОНаЛЬНi ОбОВ}ЗКИ-та посадовi iнструкцii працiвникil

_ 
8: з . шrчr'fi}Ёffi *:Ё::t 

Пiдприемства.

необхiднl.." 
- 
.'r"орення 

"r""#Тli1"'Зёrl:КТОР 
ВИЗначае, враховуючинеобхiднiсть

доступностi та
органом.

;тff т:,,l#::зYl _Jч:; 
. 

;;; 
";.;;;.,;;#' 

Н"#1якостiмедичноiдопомо.;;;;;;*.;;;:";Н;r":ж;Ж

9, повновАжЕннrI трудового колЕктиву
9.1. ПРаЦiВНИКИ ПiЛПпиемс;l_y:.r" право брати )п{асть в управлiннiпiдприемством через загальнi збори трудового колективу, професiйнi спiлки,ЯКi ДiЮТЬ У ТРУДОВОМУ КОл.*r""i, йй;;оу оо".уrr"та.ивну раду, iншiоргани, уповноваженi трудовим колективом на представництво, вноситиШРОПОЗИЦii ЩОДО ПОПi.rш."ня 

_роботи пiдrЪ".rства, а також з питаньсоцiагrьно-кулътурного i побуr;;;;" ^^^ЁЁ|rrr"овування. 
ПредставникиIIePBIrHHoi ПРОфСПiЛКОВОi ОРГанiзацiТ пр.о.iu""ляртъ iнтереси працiвникiв ворmнах управлiння Пiдприемства вiдповiдно оъ--^'ru*онодавства.

ffiК'Ж;"rТ:"';ffi;ЫВОРЮвати умови, якi забезпечують участь

*_ !r. Трудовий *оо"пr""-Пiо.rр".rства 
скJIurytт5 )п{асть у його дi"rr"нос .

ffi }*1"LxT"- о "р,, й" *fffrr'#нiъ"^*1+#ьýffiхf{
9.3. ДО СКIIалч опгятriо тт^я

!1 }ч;lсть в ЁJf,Н"h;Б,;жi:т:.!iн"l.#Ж .iToxxiji

ЧтЖ:аIiil*жж ж ":н:::, :т,":ченi 
з аконодав с твом укр аihи.

ix,,,' :;н ;#Ja" ", 
й ъ 

"'"r 
** ffi , fiТ;#Ж;:ЖТЖ:lНfi;

Ёй;;'"ffi #r"""i::::::__::,"_*"лективнимдоговором.95, ПРаВО у*пuдчr, 
-йi;'##;"'";"*ffi""i:x#Hooffio.*_o,

ГЖ; ; "H":Жi"HI^ ""1".:"_ л::,':tlй - уп о внов аженому ним
**9 ;:ж#* 

коле ктивно го *i:; *;' :;1й; I:" Тжж% 
"ЁI} 4 п_____ .ж один раз на piK.9J, Плгганн,I щодо ;;;#;** умов працi, *"т] i здоров'я, гарантiilже н*т"##";рff*т:i_Ф;;'-ь пiдприемства та ixHixr тахож iншi питання соцiалън:{Ё;;;-;#ffi;Т'rЬr^"i:Т,Т

; 
вiлповiдно до законодавства, цього Статуту та колективного

ýrерелом *о-т" .": оплату працi працiвникiв Пiдприемства е
ffi;#Ж;}''Т:.у:i:::ryькоiнекомерцiйноiдiяльностi.iсистеми*"ч_"рi,i;;;Н;dТ:Ж,lхт;:;#ill,ff;',
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премiй, винагород та iнших заохочуваJIьних, компенсацiйних i гарантiйних
виплат встановлюють у колективному договорi з дотриманням норм i
гарантiй, передбачених законодавством.

мiнiмальна заробiтна плата працiвникiв не може бути нижчою вiд
встановленого законодавством мiнiмального розмiру заробiтноi плати. Умови
оплати працi та матерiа-гlьного забезпечення !иректора Пiдприемства
визначаються укjIаденим з ним контрактом.

9.8. оплата працi працiвникiв Пiдприемства здiйснюеться у
першочерговому порядку. yci iншi платежi здiйснюються пiсля виконання
зобов'язань щодо оплати працi.

9.9. Працiвники Пiдприемства здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно
до Статуту, колективного договору та посадових iнструкцiй згiдно iз
законодавством Украiни.

10. контроль тА шPEBIPKA дIяльностI

10.1. Пiдприемство самостiйно здiйснюе оперативний та бухгалтерський
облiк результатiв своеi дiяльностi та веде обробку та облiк персон€lльних
даних працiвникiв, а також веде фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок
веденнЯ бухгалтерськогО облiкУ та облiкУ персон€Lльних даних, статистичноi,
фiнансовоi та кадровоi звiтностi визначаеться чинним законодавством
УкраiЪи.

l0.2.пiдприемство несе вiдповiдальнiсть за своечасне i достовiрне
подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.

10.3. КонтролЬ за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприемства
здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах ix повноважень та
встановленого чинним законодавством Украiни порядку.

10.4. Уповноважений орган мае право здiйснювати контроль фiнансово-
господарськоi дiяльностi Пiдприемства та контроль за якiстю i обсягом
НаДаННЯ МеДИЧНОТ ДОПОМОГИ. Пiдприемство подае Уповноваженому органу, за
його вимогою, бухгалтерський звiт та i"-y документацiю, яка стосуеться
фiнансово-господарськоi, кадровоi, медичноi дiяльностi.

l0.5. Контроль якостi надання медичнот допомоги хворим на
Пiдприемствi здiйснюеться шляхом експертизи вiдповiдностi 

"*o.ri 
наданоТ

медичноi допомоги мiжнародним принципам док€tзовоi медицини, вимогам
г€tлузевИх стандаРтiв в сферi охорони здоров'я та законодавству УкраiЪи.

1 1. припинЕнFUI дIяльностI

11.1. Припинення дiяльностi Пiдприемства здiйснюеться шляхом його
реорганiзацii (злиття, приеднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацii - за
рiшенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством УкраiЪи, -
за рiшенням суду.

1 1.2. У разi припиненнrI дiяльностi Пiдприемства (у результатi лiквiдацiТ,
злиття, при€днання, подiлу, перетворенгrя) усе закрiплене за ним комун€rльне



майнО передасться однiй або кiльком неприбутковим органiзацiям

вiдповiдного виду, якi перебувають в комун€tльнiй впасностi територiальноi

громади MicTa Миколаева, а кошти Пiдприемства, що з€lлишились пiсля

задоволення вимог кредиторiв, зараховуються до мiського бюджету в

порядку, визначеному чинним законодавством УкраiЪи та нормативно-

правовими актами органiв мiсцевого самоврядування.

11.3.Прип"".""" дiяльностi Пiдприемства здiйснюетъся комiсiею з

.rр"rr""."r" (комiсiею з реорганiзацii, лiквiдацiйною комiсiею) або

лiквiдатоРоМ, якi призначаються (утворюються) органом, який прийняв

рiшення про припинення дiяльностi Пiдприемства,
11.4. Порядок i строки проведення припинення дiяльностi Пiдприемства,

а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути

меншим нiж два мiсяцi з дня опублiкування рiшення про припинення

Пiдприемства, визначаються органом, який прийняв вiдповiдне рiшення з

урахуванням чинного законодавства.
1t.5. Комiсiя з припинення (лiквiдатор) розмiщуе У Друкованих засобах

масовоi iнформацii повiдомлення про припинення Пiдприемства та про

порядок i сЪрок з€UIвлення кредиторами вимог до неi, а наявних (вiдомих)

крьдиторiu повiдомляе особисто в письмовiй формi у визначенi

законодавствоМ строки. ОдночаснО комiсiЯ з припинення вживае ycix

необхiдних заходiв щодо iнвентаризацii майна та стягнення дебiторськоi

заборгованостi Пiдприемства.
11.б.З моментУ призначення (утворення) KoMicii з припинення або

лiквiдатора до них переходять повноваження з управлiння Пiдприемством,

комiсiя з припинення або лiквiдатор пiсля завершення процедури

припинення дiяльностi Пiдприемства складають його лiквiдацiйний

(промiжний лiквiдацiйний) .tu ро.rrодiльчий баланс, передавальний акт, якi

подають на затвердження органу, який прийняв рiшення про припинення

дiяльностi Пiдприсмства.
I|.7. Черговiсть та порядок задоволення вимог кредиторiв визначаються

вiдповiдно до законодавства.
1 1.8. Працiвникам Пiдприсмства, якi

реорганiзацiею чи лiквiдацiсю, гарантуеться
вiдповiдно д9 законодавства про працю.

1t.9. Пiдприемство е таким, що припинило свою

внесення до единого державного ресстру юридичних

звiльняються у зв'язку з його

дотримання iх прав та iHTepeciB

дiяльнiсть, iз дати
осiб, фiзичних осiб-

пiдприсмцiв та громадських формувань запису про державну реестрацlю
припинення юридичноi особи.

12. порядок BHECEHHrI змIн до стдтуту шдIриемствд

|2.|.Змiни (доповнення) до цього Стаryту вносяться за рiшенняМ
Засновника, шляхом викJIадення Стаryту у новiй редакцii, що пiдлягае

обов'язковiй державнiй реестрацii у порядку, встановленому законодавством

Украiни.

lJ



12.]. ГLггання, не врегr,;rьованi цим Статутом, реryлюються чинним
законо.fавство\l та нор\lативно-правовими актами органiв мiсцевого
самовря+ъ€lннJI.
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