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l. зАI.АльнI IIоJIожЕння

1.1. Комуна_пьне некомерцiйне пiдприемство KI_{eHTp первинноТ
медичноi допомоги>> Богородчанськоi селищноI рали (нада-гli - Пiдприсмство)
с закладом охорони здоров'я комун€Lльним унiтарним некомерцiйним
пiдприсмством, що нада€ медичну допомогу будь-яким особам в порядку та
на умовах, встановлених законодавством Украiни та цим Статутом, а також
вжива€ заходiв iз профiлактики захворювань населення та пiдтримання
громадського здоров'я.

|.2. Пiдприемство е правонаступником усього майна, Bcix прав та
обов'язкiв комунЕtJIьного некомерцiйного пiдприсмства <I_{eHTp первинноТ
медичноТ допомоги> БогородчанськоТ районноТ рали.

1.3. Пiдприсмство створене на базi майна спiльноТ власностi
БогородчанськоТ територiальноТ громади.

|.4. Засновником Пiдприемства е Богородчанська селищна рада.
Головним розпорядником бюджетних коштiв та органом управлiння
пiдприемства е Богородчанська селищна рада. Пiдприсмство е
пiдпорядкованим, пiдзвiтним та пiдконтрольним Засновнику

1.5. Пiдприсмство здiйснюе господарську некомерцiйну дiяльнiсть,
спрямовану на досягнення соцiальних та iнших результатiв без мети
одержання прибутку.

1.б. Забороняеться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв)
Пiдприемства або iх частини серед засновникiв (учасникiв), працiвникiв
комунztльного некомерцiйного пiдприемства (KpiM оплати iхньоi працi,
нарахування сдиного соцiального внеску), членiв органiв управлiння та
iнших пов'язаних з ними осiб.

1.7. Не вВажаеться розподiлом доходiв Пiдприсмства, в розумiннi п.
1.6 Статуту, використання Пiдприемством власних доходiв (прибуткiв)
ВИКJIЮЧНО Для фiнансування видаткiв на утримання TaKoi неприбутковоI
ОРГанiзацii, реалiзацii мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi,
визначених Статутом.

1.8. Пiдприемство у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею УкраТни,
ГосподаРськиМ та Щивiльним Кодексами УкраIни, законами УкраТни,
постаноВаIltи ,BepxoBHoi Ради Украiни, актами Президента Украiни та
КабiнетУ MiHicTpiB Украiни, загальнообов'язковими для Bcix закладiв
охоронП здоров'Я накzвами та iнструкцiями MiHicTepcTBa охорони здоров'я
УlgаТни, загальнообов'язковими нормативними актами iнших центрЕtльних
органiв виконавчоТ влади, вiдповiдними рiшеннями мiсцевих органiв
впхон€lвчоТ в,rrади i органiв мiсцевого самоврядування та цим Статутом.
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2. нАЙмЕнувАння

2.1. Найменування:
2.1 .|. Повне наЙменування ГIiдприсмства KON4YI IAjIbl l l]

нЕкоN4ЕрцIйнЕ пIдприсйство (I (Ентр пЕрвинноi йвiйчйоi
допомоги) Богородчл}{ськоТ сЕлиrцноi рАди;

2,|.2, Скорочене найменування ГIiдприемства: _ кнП (ЦПМД)) БСР.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI

3.1. основною метою створення Пiдприемства с надання первинноТ
медичнот допомоги та здiйснення управлiння медичним обслуговуванням
населення, Що постiйно проживас (rlеребувас) на територii Богородчанськот
селищноi ради, €Lпе не обмежуючись вказаним населеним пунктом, а також
вжиття заходiв з профiлактики захворювань населення та пiдтримки
громадського здоров'я.

З.2. Вiдповiдно до поставленоi мети предметом дiяльностi
[1l*lprrcrIcTBa с:

3.2.1. медична практика з надання первинноТ та iнших видiв медичноТ
_]оПlr\Iо ГИ населеНнЮ :

з.2.2. забезпечення права громадян на вiльний вибiр лiкаря з надання
ге]вIlнноi медичноi допомоги у визначеному законодавством поря/lку;

з.2.з. органiзацiя надання первиннот медичнот допомоги у
э;:l:lаЧено\tу законодавством порядку, в .гому чис,lti на/lання невiлкладноТ
r:е:llчноi допомоI,и в разi I.ос.гроl.о розJIа/{у фiзичного чи lIсихiчног.о злоров'я
,lзцiснтаr,t. якi не llотребуrо,гЬ екс,грегtоТ, в,гориннОТ (сгrецiа"шiзованоТi або
TpeTI,1HHoi (високОспецiалiзованоi) медичноi допомоги;

З.2.4. проведення профiлактичних щеплень;
з.].5. п"lануВання, органiзацiя, участь та контроль за llроведенL{ям

_ _:,-r/:l:_lзктIlчнIlх оглядiв та диспансеризашiТ населенця, здiйснення
_:;,з_-^аКт}lчнttХ заходiв, У томУ чисlti безперервне вiдстеження стану
: - - ]trз я пацiснта з метою своечаснот профiлактики, дiагностики та
," jе;-ечення --liкr,вання хвороб, травм, отруснь, патологiчних, фiзiологiчних
_. - ч:.- вагiтнрстi) cTaHiB;

-r,:.6. конс\ -lьтацiт щодо профiлактики, дiагностики, лiкування хвороб.-:.r,.|. ,-]]]\СНЬ. пато;tогiчних, фiзiологiчних (пiл час вагiтнос.гi) cTaHiB. а
, ,_. _ : J --t] зе_]ення з_tоровоI-о сltособу жи.гl.я;

-: ] -, ВЗаСrtО:iЯ З Сlб'ектами надання вl,оринноТ (спечiаriзованот) та
-=],:,-"-.j,, rЗiiСокLrспецlаllзованоТ) медичноТ доrIомоI,и з метою свосчасного* :- j,:::-,3зпня та забезпечення дiсвого лiкування хвороб. TpaB\I. огр\ ( tib.

_:. _..:. .ч.-.;{\. оiзiо_-lогiчних (пiд час вагiтностi) cTaHiB з \ ра\\ вання\l
_,: _.]..;:зоg-rеi"l стан\, з_]оров'я пацiента;

-: ],Ь, t.-'РГЗНiЗаЦiЯ Вi:бОРУ Та спрямування хворих на конс\.lьтацiю та

-.-.._:r.]-::,,:i"._riB 
охорони здоров'я та устаноВ, що наJають BTopllHH\

- ,=-":- "rt,эJн\ l тЕ третинн\, (високоспецiалiзовану) медичн\. .]опо\Iог\. а



також вiдбору хворих на санаторно-курортне лiкування та реабiлiтацiю r

з,2,9, забезпечення дотримання мiжнародних принципiв доказовоi.\'еJицини та галузевих стандартiв у сферi охорони здоров'я.з.2.|0. упровадження .нових фор^n та методiв профiлактики,:iагностики, лiкування та реабiлiтацiТ ru"ffi"ань та cTaHiB.з.2.1l. проведення експертизи тимчасовоТ непрацездатностi таконтролю за видачею листкiв непрацездатtлостi;
з.2.|2. направлення на медико-соцiальну експертизу осiб зi стiйкоювтратою працездатностi 

;

З.2.1З. участь
роз'яснювальноТ роботи
способу життя;

у проведеннi
серед населення

iнформацiйноi та ocBiTHbo-
Щодо формування здорового

з,2,I4.. участЬ у державних та регiональних програмаХ щодо-:^ аНiЗаЦiТ ПiЛЪГОВОГО ЗабеЗпечення лiкарЪ"кими засобами насе,цення у:.11.1ЗЧеНОМу законодавством порядку та вiдповiдrtо /{о фirtаttсоrзсil.о_ _-- 
.-z\стного 

забезпечення галj 2 15, ;;;";';JЦ;х"#"i;^ЖЖrльних програмах щодо-::,1,-:iнгових обстежень, lrрофi-гrактики, дiuiпоar"ки та лiкування окремих:;',З,f DЮВ?НЬ у порядкУ визначеному вiдповiдн"r" програмами та- _.-,_ jo_]?BcTBoM;

3.2.1б, участь у визначеннi проблемних пи.гань налання ltервиtttlоi.: -,:ЧНоi допомогИ на тери'ОрiТ обсllУrо"у"u"пя та шJJlяхiв Тх вирiшення;3']'17' наДаriНЯ р'по"'":lu'tiй op,,u,ru, мiсцевого самоврядування-- --t'\ розробки гrлагliв роЗtsИ.ГКУ llерtsИННоТ меДичноТ: _. trроJчанському 
районi; 

^ J -'-r.-I'rrrlvl 1vlt-.1{И'lНUl ДОПОМОI'и у
3.2. 1 8. медична практика;
3.2.19. l

: : .- i l с н н 
" у ;;; :ffi : Ж;Ж Цж ?J; JiЁ,"T#*,i jxit,ff 

нfi ы;]",-HaHHi та транспортних засобах дп" ,uоarпечення населення доступною,_: _ :_:.]ч-ною та якiсноrо меличною допомоI.ою;
-r,],20. монiторинг забезпечення ].u 

рацiональне використання":]"b^Itx засобiв, виробiВ медичноГо лризначення, медичного обладнання- : .lfнспортних эасобiв;
-r.].21 . забезпечення I, ,' -,iкецii працiвникiв пiдпр"'НоlОJuТП", 

ПеРеПiДГОТОВки та ttiлвищення

-:.].:]. зберil.аlltlя' ,,apaoarau,,", ltридбалtttя, IIересиJIання, вiлгt),ск,: ' : ':' ' ']ННЯ'ЗНИЩеННЯ НаРКОТИЧНИХ засобiв, I]сихоl.роIIних речовин, r.x: , _, ,з те прекурсорiв, замiсникiв Тх aHanor]iB, отруйних ,га си.rьнодiючих:;: :;:: tзасобiв) згiдно з вимогами чинног" .uйr,i,;,"::::rj,1^
-: :,]З, залучення медичних працiвни;::"т.Т,ъ]#;П'l .оu"ппо''

_.- ''.-:..:Н?':1ffi"ЖТ, ВТОМУ ur.ni залучення .riKapiB. *о прччюють як

tJ



з,2.24. закупiвля, зберiгаtlня та використання pecypciB, необхiднлlх J.lя
наJання медичних IIослуг, зокрема лiкарських засобiв обладнання тз
iнвентарю;

3.2.25. коордиНацiя дiяльностi лiкарiв iз надання первинноТ меitичttоТ
-]опо\Iоги з iншими суб'ектами надання медичноi допомоги, зокре\,1а
зак--Iадами вторинноТта третинноТ медичноТ допомоги, caнaTopiTB, а також з
iншrtrtи службамИ, Що опiкуються добробутом населення, зокрема соцiальна
с.lr,кба. та правоохоронними органами;

з.2.26. наданнЯ платниХ посJIуГ з медичного обслуговування
несе-lенНя вiдповiдно до чицного законодавства УкраТни;

з.2.27. надання палiативноТ допомоги пацiснтам на ocTaнHix с.гадiях
::еребiгr' невилiкОвниХ захворювань, яка вкJIюча€ комплекс заходiв,
.^:lря\lованиХ на полегшення фiзичних та емоцiйних страждань пацiснтiв,
,,lt.lpelbH}, пiдтримку членiв Тх сiмей;

з.2.28, наданнЯ будь-якИх послуг iншим суб'ектам господарювання,
.^, на_]аюТь первиНну медиЧну допоМогу на територiТ обс,тIуговування, ittltti

:', ._KliT. що випливають iз гtокладених на Пiдприемство завдань.
3.3. Пiдприсмство може бути клiнiчною базою вищих медичних

_:::;lьнIIх закладiв ycix piBHiB акредитацii та закладiв пiслядипломноТ
- ,: -;{

j.-1. Пiдприемство може бути базою стажування для лiкарiв-iнтернiв.

4. прАвовиЙ стАтус

J.l. Ili-rгIриемсl,во с юри/{ичною особою пуб.lriчного права. Права та
:,],:з'язкll юрtI-]иЧноТ особи [Iiдприсмство набувас з дня иЬго державноТ
:,э-_;:т,ацiТ.

-l ]. Пirпрltсмство користусться закрiпленим за ним комунаJ]ьним
' ::,:- _]:,i f : rpaBi оперативного управлiння., _: Пi:прlrсrIство здiйснюс некомерцiйну господарську дiяльнiсть,
, ]-:- ] -:",. ,Зr-rk]:iЯ-tЬНiСТЬ ВiДrrОвiдно до фiнансового плану, затвердженого
,]-:--:'i',-:jЗ--i:ННЯ. СаМОСТiЙНО ОРГанiзовус виробництво продупцiТ (робiт,__'-- - :з:_:зrс iJ за цiнами (тарифами), Що ВИЗначаЮТЬсЯ В ПоряДкУ'
],_ - : - . :*, -_ ]..]'; ЗfКоНо_]аВсТВоМ.

-:] * ;: - " ',-:-;]Ч;l ОРГаНiВ МiСlДеВОгО самоврядування, якi було u"rnuno
_. ._ _:' - _. .,::', :riйHttrIlt або tlе/liЙсtлими, lliДлягакlr.ь вiдrшко;lУВаННЮ
" 

, -:- ]--:] |]: ::-;эа\til :обровiльно або за рiшенням суду.
- r ] --с з:il'tснення госполарськоi некомерцiйноТ дiяльностi

--'- - 
_' i'l;]:": 

, -:_т} "u. i викорисТоВуС матерiально-тЪхнiчнi. фiнансовi.- - : , j ::-"-'-: BIl-]Il PecYPciB, ВИКОРИСТання яких не забороtl..нсr
._."r_-_-:э-_}_-1.1

- : *_ -_:;tcrtcТBo \IaC самостiйний баланс, рахункИ в !ер;кавно\1\t:--i--,,:;-:_ \хпзl'нll. \становах банкiв, круглу печатк), зi cBoTrt-;- r ] -_ :":------ir,. -,,rat,nrr. u ,uno^ бланки з власними реквiзита}Iи.



1.7. Пi:присмство мас право укладати угоди (договори), набr BaTit
\Iаl"lнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути особою. яfiз
бере 1часть у справi, що розглядасться в судах Украiни, мiжнаролних та
третейських судах.

4.8. Пiдпри€мство самостiйно визначае свою
чисельнiсть працiвникiв та штатний розпис.

органiзацiйну структ} р} .

-1.9. Пiдприемство наi{а€ медичнi tIослуги на пiдставi лiцензiТ на
\tе_]Ilчн\, практику, Пiдприсмство мае право здiйснювати лише Ti виJи
rtе:t,tчноi практики, якi дозволенi органом лiцензування при видачi лiцензiт
lз \tе_]ичн}, практику.

5. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. МАЙНО ТА ФIНАНСУВАННЯ

-{ ^. \1айно Пiдприсмства с комунальною власнiстю i закрiтr;rюс.гься за_ :'" _эавi оперативного управлiння. Майно Пiдприемства становлять--,]_::'-.:i та оборотнi активи, ocHoBHi засоби,u.ройовi кошти, а також
_ 1--:trCTi- переданi йомУ Засновником, BapTicTb яких вiдображасться у

_ .,:_t,l\l\ бапансi Пiдгrриемства.
r,:, Пi:присмс,гво не мае право вi:tчужува,ги або irtlttим сгlособоьt

' -: i ..':\ЗТllсь закрitt-тIенИМ За НИМ майном, шlо НаJIеЖи'гЬ ло осlIоВI{Их::--,: iез поперелньоТ згоди Засновника. Пiдприсмство не мае права]- , -,,-:,::t1 ПеРе-lавати належне йому майно TpeTiM особам (юридичним чи: , -,...:.,1 trcoLiarrl Kpirr випадкiв, прямо передбачених законодавством. Yci- -:::.:. я:<i r--TOC\ ються вiдмови вiд права на земельну дiлянку, що
- : ,, _ -,1 , :' с чf, бапансi Пiдприсмства або 1Т вiдчуження, вирirrtую.гься

:, --_.__ l:.itaзHItKo\I.
r -: ]..з:е.:аrrll формування майна та коштiв Пiдприсмства с:
: : - :.: '.:'' :lЗ_lЬНе майно' trередане Пiдприсмar"У вiдповiдно До

] _: -; -:_ .:_-,r С_ВОРеННЯ;

_ _ : __ .,: \1lсцевого бюджеr.у (Бюджетнi кошти);
: -, -. i".:._1_ нзJ\о-]/\ення Пiдприсмства: кош.ги вiд здачi в оренлу (зi:- l,,: \:,]ilHa. закрlплеНого на правi оператив[IоI.о уllрав;tirrня;_ - -: ' :'.l-t''. o:ep,KaHi вiд реалiзацii продУкцiТ (робiт, послУг);
', - :.э:'tl_I_I ltl]
: j r -: - .,:. t_lTPIt\IзHi за лоГоВораМи з Цен'ГРаJIЬНиМ орГаНо\t: - _.. - - :.. : -;:. ---g) 

реа-riзr е державну по-ltiтику у сферi ,aрлuuпrш: --,- - , : _ .:-- _ -;l ,.lе_]ltчного обслуговування населення;

. i',,.,, -l ;:,;;]:J;lTH;H;x#,}:r,: 9",н:rъ3..il"ооо,"о,:---- :' ----',:''',"1 Чll :ОбРОВiЛЬНИХ благодiйних BHecKiB. Ilo/t\epTg\BaHb



5.3.9. N4айно та кошти, отриманi з iнtпих дlжерел, не забороне:;,',.
чIlннIt\I законодавством УкраТни;

5.3.10. Iншi джерела, не забороненi законодавством. Вилучення rtaiiHэ

Пl:присrlства може мати мiсце лише у випадках, передбачених чlilt}]tl\1
jзкон о.]авством УкраТни.

5.4. Статутний капiтал Пiдприсмства становить: 0.00 (нуль гривень
_,,.]ь н\.lь копiйок).

5.5. I-Iiлгrрисмс1во може о/lсржува,ги кре/lи,ги д.ltя виконання сl,ату,гних
] :з_].]нь rri-l r,арантiю Засновника.

5.6. Пiдприемство мас гIраво, за згодою засновr{ика, надаtsа,ги в opel{it)'
,,:";-:Hc,l. закрiплене за ним на правi оперативноI.о управ,iliння, юриl.(ичними 1'а

_.зltчнttrtи особами вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни та

_: -1-]bHl{\ нормативних aKTiB органiв мiсtlевого самовря/Iування.
5.7. I Iiдприемство самостiйно здiйснюе оперативний, бухгалтерський

_ ]....:. ве,]е статистичну,бухгалl,ерську та медичну звiтнiсть i подас if
_:. j:._]\1. \,повноваженим здiйснювати контроль за вiдповiдними напрямами

- l .:._,эстi Пiдгrрисмства у визначеному законодавством IIорядку.
j.E. B;racHi надходження Пiдприемства використовуються вiдповiлно

6. прАвА т,А оБов,язки

l _. Пi:присмство мае право:
: _ ,1. Звертатися у порядку, передбаченому законодаtsс,гвом, до

: - ], .b.li1\ та п,tiсLlевих орГанiв виконавчоТ влади, органiв мiсцевого

, ---,-_. fз пiдпорядкування, для отримання iнформацii та матерiалiв,
-: _ 1 . -.1;i\ -]-.Iя виконання покладених на Пiдприсмство завдань,

б.1.2. Самостiйно планувати, органiзовувати i здiйснювати сtsою
къ- riяльнiсть, визначати ocHoBHi напрямки свого розвитку вiдповiдно

- Спiвпрацювати з iншими центрами та ;iKl,BanbHo-
.1_-:;i\{[t заL]адами вторинного та третинного piBHiB. HavKoBIt\tIl



6.1.8. I]аДавати коrIсу.:lь,гатltвн\ ]L)пL]\1Lr:\ ) ..;: ::::. ____, :_:_-_,,:-_-._: __,)

йoгoкoМПеTенцiT,спецiaЛiсTaМiншихзaк-la.liвg11rpt-l:-.,:;_-]-_:_.-
6.1.9. Створювати cTpyкTypHi пiдроздi"lи Пi:прi:{\i;::.: - : _ -

чинного законодавства Украiни .

6.1 .10. Здiйснювати iншi права, що не с),перечать .l. -

законодавству.
6,2.1Iiдгlрисмс,гво:
6.2.1 Створюс на.,lежлti умоt]и дJlя високоIIродуктивноТ прашi.

забезгtечуе додержання законолавства гIро IIрацю, IIравил ,га норм охорони
працi, технiки безпеки, соцiального страхування.

6.2.2 Здiйснюе бухгалтерський облiк, веде фiнансову 
,Ia сl,а,Iис,гиr]ну

звiтнiсть згiдно з законодавством.
6.3. Обов'язки [Iiдlприсмства:
6.3.1. Керуватись у своiй дiяrrьностi Конституцiею УкраТни,

Господарським та IJивiльним Кодексами УкраТни, законами Украiни,
постановами Верховноi Ради УкраТни, актами Президента УкраТни та
Кабiнету MiHicTpiB Украiни, загальнообов'язковими дJlя Bcix зак.llа:liв
охорони здоров'я наказiв та iнструкuiй N{iHicTepcTBa охорони здоров'я
УкраТни, вiдповiдних pittleHb мiсцевих органiв виконавчоТ влади i органiв
мiсtiевого самоврядування l,а llим Сr,а,гу,гом.

6,З ,2, I I;rануваr,и свою :цiя;tьtl iс,гь з меl,о}о реаlriзаuiТ слиноТ
комплексноТ полiтики в галузi охорони здоров'я (зi свого rrаIrрямку) в

Богородчанському районi.
6.З.З. Створювати для гIрацiвникiв належнi i безпечнi умови працi,

забезпечувати додержання чинного законодавства Украiни про працю,
правил та норм охорони працi, технiки безltеки, соцiа"цьноI,о страхування

6.З.4. Забезпечувати своечасну сплату tIодаткових ,га iншtих
обов'язкових платежiвз урахуванням своеТ статутноТ дiяльностi та вiдповiдно
до чинного законодавства УкраТни.

6.3.5. Розробляти та реалiзовувати кадрову полiтику, контроJlюваl,и
пiдвиrцення квалiфiкацii працiвникiв.

6.З.6. дкуму;lюва,ги власнi надхо/{жеt{ня та витрачати Тх в iHTepecax
l Iiдlrрисмства BiлIroBillrro до чиl-{tlоl,о законоlllавсl,ва УкраТни ,га tlього
Статуту. J

7. упрАвлIння пIдпри€мством

7 ,|. Управлiння ГIiдприсмс,гвом здiйснюс Боl,ородчанська селищна
рада (Засновник),

7.2. [Iоточне керiвництво (оперативне управлiння) Пiдприемство\{
зДiйснюс керiвник Пiдприемства - Щиректор, який призначасться на гtоса_tr i

звiльняеться з неТ Засновником. Строк найму, права, обов'язкlt i

ВiДпОвiдальнiсть Щиректора, умови його матерiального забезпечення. iншi
умови найму визначаються контрактом.

Наглядова рада Пiдприсмства (у разi iT утворення) контро-lюс та
спрямовус дiяльнiсть керiвника I [iдllрисмства. Порядок \.творення

g



НаглядовоТ ради, органiзацiя дiяльностi та лiквiдацiТ наглядовоТ pa:lr та jr

KoMiTeTiB, порядок призначення членiв наглядовоТ ради затвер_]/r.\ сlь.-я

рiшенням Засновника.
7.3. Засновник:
7 .З.l, Визначае головнi напрямки дiя"rlьtlостi lliдrrрисrlс гв.1.

затверджуе плани дiяльностi та звiти про його виконання;
7 .3.2. Затверджуе статут I Iiдприсмс],tsа та змiни до нього.
7 .3.З. I Iризначас директора lri:tприсмс,гва, шляхом проведення

конкурсу.
7.З.4. Погоджуе Пiдприсмству договори про спiльну дiяльнiс,гь, за

якими використову€ться нерухоме майно, що перебувас в його оtIеративIrому

управлiннi, кредитнi договори та договори застави.
7.З.5. Здiйснюе контроль за ефективнiстю використання майна, яке

закрiплене за [Iiдприсмством на правi оперативного управлiння;
7.З.6. Приймас рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю

[1iдприсмства, призначае лiквiдацiйну комiсiю, комiсiю з припиненняо
затверджус лiквiдацiйний баланс.

7 .З.7 . Затверджу€ гIлани пiдприсмства i звiти про ix виконання;
7.З.8. ГIогоджу€ II]татний розгtис 1,а умови оплати rrрацi працiвникiв

lliдtlрисмства;
7.3.9. IIогоджуе tlризначення ,га звi.llьнення з Ilосади засr,упникiв

директора та головного бухгалтера пiдприсмства.
7.3.10. Здiйснюс контроль за виконанням умов контракту /lирек,гора

пiдприсмства;
7 .З.||. Наклада€ дисциплiнарнi стяI,нення на директора пiдприсмства;
7,3,|2. Виконус iншi функцiТ, визначенi чинним законодавством

Украiни.
7,4. Щпректор Пiдприемства:
7.4.|..Щie без довiреностi вiд iMeHi Пiдприсмства, представляс йоt,о

iнтереси в органах державноI влади i органах мiсцевого самоврядування,
iнших органах, у вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами,
ltiдгtисус вiд його iMeHi докумен-t.и .га Виllас довiреностi i делегуе право
пiдпису документiв iнl_ttим поса/lовим особам IIiдприсмства, укла/Iа€
логовори, вiдкрцвас в органах ЩержавноТ казначейськоТ служби УкраТни та
установах банкiв поточнi та iншi рахунки.

7.4.2. Самостiйно вирiшуе питання
винятком тих, що вiднесенi законодавством та
Засновника;

дiяльностi I Iiдrrрисмства за
цим Статутом до компетенцii

7.4.3. ОРГаНiЗОВУе роботу Пiдприемства щодо надання населенню
медичноi допомоги згiдно з вимогаМи нормаТивно-правових aKTiB.

7.4.4. Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансовогоплану i плану розвитку Пiдприсмства, результати його господарськот
ДiЯЛЬНОСТi, ВИКОНання показникiв ефективностi дiяльностi пiдприсiствi},
якiстЬ послуг, що надаЮться ПiдПри€мствОм, використання наданого на правi
оперативного управлiння Пiдприсмству майна спiльноi власностi

j



,rери,горiальних l,ромад i доходу згiдно з вимогаN1ll з]i.,t].__1___1:a з_:. __эl_)lо

Статуту та укJlадених Iliдпри€мством логоворiв.
7,4.5. користусться правом розпорядження \13I-IHta].1 :

Пiдприемства вiдповiдно до законодавства та цього Стат" _-, : -1= - ,,

ефективне використання i збережеt{ня закрiплеIJого за Пi:г-:;,,' - - :,

правi оперативного управлiнIIя маЙна.

7 .4.6, У межах cI]ocT KoMIleTeHItiT ви/Iас наКаЗИ 'Га iНШi ::: - ,,- -:,

вказi вки, обов'язковi д"lrя Bcix rr iлроздiJI iB,га rIрацiвI]икi t] I Iiдприсllства.

7 .4.7 . Забезпечуе контролЬ за ведеНням та зберiганНЯМ МеJlIЧНtr_ -:

iншоi документацiТ.
7.4.8, У строки i в порядку, встановленому законолаОal3t]\l.

повiдомляе вiдповiднi органи про буль-якi змiни в даних гrро Iliлпри€\lсгво.

внесення яких до единого державного реестру юридичних осiб, фiзичнirх
осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань с обов'язковим.

].4.g. ПодаС в устанОвленомУ порядкУ Засновнику квартаJIьну, рiчн1.

фiнансову та iншу звiтнiсть Пiдприемства, зокрема шорiчно до 01 лютого

надаС ЗасновнИку бухгалтерськУ та статиСтичнУ звi,гнiстЬ, iнформашirо tlptl

рух оснОвниХ засобiв' надае звiт прО орендУ маЙна, а такоЖ iнформаriiю ttpt,,

наявнiсть вiльних плоII{, придатних /{ля надання в оренду,

1 .4.|0, l lриймас рiшtеrtня Ilpo ttрийняr-гя на робоr,у, звi;tьнення з

роботи працiвникiв tliдгrри€мства, а такоЖ iHtпi, гrере.цбаченi законодавство\1

про працю рiшення в сферi трулових вiдносин, уклада€ трудовi договорli з

прачiвнИкамИ ПiдприсМства. Забезпечус рацiональний Добiр Ka.tpiB.

дотримання працiвниками правил внутрiшнього трудового розIlоря-iк}.
Створюе умовИ пiдвищеНня фахоВого i квалiфiкацiйногО рiвня прашiвнlrкiв

згiднО iз затверЛжениМ в ycTaHoBJreHoMy порядку штатним розписом.
7.4.||. Забезпечуе проведення колективних переговорiв, },кJа.]ення

колективного договору в порядку, визначеному законодавствоМ УкраТНИ.

7,4.|2. Призначас на поааду та звiльняс з посади своТх застl'пнltкiв i

головного бухгалтера за погодженням iз органом управлiння. IIризначас на

посади та звiльняе керiвникiв структурних пiлроздiлiв, iнших праuiвнИКiВ.
1.4.|3. Забезгlечус ilо,гримаLIня rra Iliдприсмсr,вi вимог законо]авствЗ

Ilpo охорону Ilрацi, санi,гарно-гil,iсrriчних та IIроl,иl]ожежних нор\1 i гrравlr_l.

створення належних умов праui.
1 ,4.|4. Уживас заходiв до своечасноТ та в IIовному обсязi BI1l1.1:]l i:

заробiтноi плати, а також передбачених законодавством податкiв. зборiв lз
iнших обов'язкових платежiв.

7.4.|5. Несе вiлгlовiдальнiсть за збитки, завданi [1irприсrlств\ з Bi:::;1

/{иректора Пiдrrриемства в порядку, визначеному законодавство\1,
7 .4.|6. Затверджуе положення про структ1 pHi пi -:.,з - 1..;,

Пiдприемства, iншi положення та порядки, що мають систе\lнltЙ х::".: з:.
зокрема:

- положення про премiювання працiвникiв за пiJcrrtKэrl;l :..],..,
I Iiдгlрисмства;

- порядок I{&дхо/(жоttня i використа[tI{я Kotшr iB. oTnij\1-]:.:i. : -

благодiйнi внески, I,ранти 1,а ларунки;



- порядок приймання, зберiгання, вiдпуску та облiку лiкарських
засобiв та медичних виробiв.

7.4.t7. За погодженням iз Засновником та вiдповiдно до вимог
законодавства мае право укладати договори оренди майна.

7.4.t8. Вирiшуе iншi питання, вiднесенi ло комIIете}tцiТ /{иректора
Пiдприемства згiдно iз законодавством, цим Статутом, контрактом мiж
Органом управлiння i Щиректором Пiдприсмства.

7 .5. З метою сприяння дiяльностi на Пiдприсмствi може бути створена
Опiкунська Рада. Щiяльнiсть, склад та iншi питання щодо ОпiкунськоТ Ради
регулюсться Положенням, яке затверджуеться наказом Щиректора.

7.6. Щиректор Пiдприемства та головний бухгалтер несуть
персонаJIьну вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення i достовiрнiсть
облiку та статистичноi звiтностi у встановленому законодавством порядку.

7.7. У разi вiдсутностi .Щиректора Пiдпри€мства або неможливостi
виконувати своТ обов'язки з iнших причин, обов'язки виконус заступник
!иректора чи iнша особа згiдно з функцiональними (посадовими)
обов'язками.

7.8. Щиректор мас право працювafи за сумiсництвом (зовнirrrнiм
внутрiшнiм) по лiкарськiй спецiальностi.

8.1.1.
8.1.2.

8.2. Структура Пiдприсмства, порядок внутрiшньоi органiзачii та
сфери дiяльностi структурних пiдроздiлiв Пiдприемства затверджуються
Щиректором Пiдприемства за погоджецням iз Засновником.

8.3. Функцiональнi обов'язки та посадовi iнструкчii працiвникiв
Пiдприемства затверджуються його {иректором.

8.4. Штатну чисельнiсть Пiдприсмства Щиректор визнача€ на власнийJ.

розсуд на пiдставi фiнансового плану Пiдприемства, погодженого в
установленомУ законодавствоМ та циМ Статутом порядкУ з урахуванI{ям
необхiдностi створення вiдповiдних умов для забезпечення належнот
доступностi та якостi медичцоТ допомоги.

9. повновА}ItЕння трудового колЕктиву

9.1. Працiвники Пiдприемства мають право брати участь в управлiннi
ПiдприсМствоМ череЗ загальнi збори трудового колективу, професiйнi спiлки,
якi дiють У трудовому колективi, iншi органи, уповноваженi трудовим

,|,,

8. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ПIДПРИ€МСТВА

8, 1. Структура Пiдприсмства включас:
Адмiнiстративно-управлiнський вiддiл.

Лiкувально-профiлактичнi пiдроздiли (амбулаторiТ,
фельдшерсько-

акушерськi пункти).

колективом на представництво, вносити пропозицiI щодо полiпшення роботи



ПiДПРисмсТва, а також з питань соцiально-культурного i побутового
обслуговування.

Представники первинноТ профспiлковоi органiзацiТ, а у разi ix
ВiДСУТНОСТi вiльно обранi працiвниками представники представляють
iНТеРеси працiвникiв в органах управлiння Пiдприсмства вiдповiдно до
законодавства.

Пiдприемство зобов'язане створювати умови, якi б
забезпечув€lJIи участь працiвникiв у його угrравлiннi.

9.2. ТрУдовий колектив Пiдприсмства склада€ться з ycix громадян, якi
СВОеЮ ПРацеЮ беруть участь у Його дiяльностi на ocHoBi трудового договору
(контракту, угоди) або iнших форr, що регулюють труловi вiдносини
гrрацiвника з Пiдприсмством.

9.3. ДО складу органiв, через якi труловий колектив реалiзус свос
право на участь в управлiннi Пiдприсмством, не може обиратися керiвник
ПiДПРИСмСТВа. Повноваження цих органiв визначаються законодавством.

9.4. ВИРОбНичi, труловi та соцiальнi вiдносини трудового колективу з
адмiнiстрацiею Пiдприсмства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору нада€ться керiвнику
ПiдприеМства, а вiд iMeHi трудового колективу 

- уповноваженому ним
органу.

9.б. Питання щодо полiпшення умов працi, життя i здоров'я, гарантiТ
обов'язкОвогО медичного страхування працiвникiв Пiдприемства та iх сiмей,
а також iншi питання соцiального розвитку вирiшуються трудовим
колективом вiдповiдно до законодавства, цього Статуту та колективного
договору.

9.7. !ЖеРеЛом коштiв на оплату працi працiвникiв Пiдприемства с
кошти, отриманi в результатi його господарськоi некомерцiйноi дiяльностi.
Форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi ставки, схеми
посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат,
премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарант,iйних
виплат встановлюються у колективному договорi з дотриманням норм i
гарантiй, передбачених законодавством, ['енера.гlьною та Галузевою угодами.

Мiнiмальна заробiтна плата працiвникiв не може бути нижчою вiд
встановленогоlз?конодавством мiнiмalпьного розмiру заробiтноi плати.

Умови оплати працi та матерiалiпо.о забезпечення керiвника
пiдприемства визначаються контрактом, укладеним iз Уповноваженим
органом управлiння.

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

9.9. Працiвники Пiдприсмства провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно
до Статуту, колективного договору, посадових iнструкцiй, правил
внутрiшНього трудового розпорядку та чинного законодавства Украiни.

.l)



10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВIРКА ДIЯЛЪНОСТI

Пiдприсмство10.1. Пiдприсмство самостiйно здiйснюс оперативний та
бухгалтерський облiк результатiв свосi дiяльностi та веде обробку та облiк
персон€tльних даних працiвникiв, а також ведеюридичну, фiнансову та
кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерськоt,о облiку та
облiкуперсонЕtльних даних, статистичноi, фiнансовоi та кадровоТ звiтностi
визначасться чиннимзаконодавством УкраIни.

10.2. Пiдприемство несе вiдповiдальнiсть за свосчасне i достовiрне
подання передбачених фор, звiтностi вiдповiдним органам.

10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприемства
здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах iх гIовноважень та
встановленого чинним законодавством Украiни порядку.

10.4. Контроль якостi надання медичноТ допомоги хворим на
Пiдприсмствi здiйсню€ться шляхом експертизи вiдповiдностi якостi наданоТ
медичноТ допомоги мiжнародlним приrrципам доказовоТ медицини, вимогам
гЕtлузевим стандартам в сферi охорони здоров'я та законодавству.

1 1. припинЕння дшльностI

1 1.1. Припинення дiяльностi Пiдприсмства здiйснюсться шляхом його
реорганiзачii (злиття, приеднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацiТ - за

рiшенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством УкраТни, -*

10.1.

за рiшенням суду або вiдповiдних
1,I.2. У разi припинення

приеднання абоперетворення) yci
або кiльком неприбутковим

органiв державноi влади.
Пiдприсмства (лiквiдацii, злиття, подiлу,
активи Пiдприемства передаються однiй
органiзацiям вiдltовiдного виду або

зараховуються до доходу бюджету.
1 1.3. Лiквiдацiя Пiдприсмства здiйсню€ться лiквiдацiйною комiсiсю,

яка утворю€ться Засновником або за рiшенням суду.
l 1.4. ПОрядок i строки гIроведення лiквiдацii, а також строк для

пред'явЛеннЯ вимоГ кредиторами, що не може бути меншим нiж два мiсяцi з
дня опублiкувацня рiшення про лiквiдацiю, визначаються органом, який
прийняв рiшення про лiквiдацiю.

11.5. Лiквiдацiйна комiсiя розмiщуе У Друкованих засобах масовот
iнформаЦii повiдОмлення про припинення юридичноТ особи та про порядок i
строК заявленНя кредиТорамИ вимоГ до неi, а наявнИх (вiдомих) кредиторiв
повiдомляе особисто в письмовiй формi у визначенi законодавством строки.
одночасно лiквiдацiйна комiсiя вживас ycix необхiдних заходiв зi стягнення
лебiторськоi заборгованостi Пiдприсмства.

1 1.6. З моментУ призначення лiквiдацiЙноi KoMiciT до неi переходять
ПОВНОВаЖеННЯ З УПРаВЛiННЯ Пiдприсмством. Jliквiдацiйна комiсiя складас
лiквiдацiйниЙ баланс та подае йогО органу' якиЙ призначИв лiквiдаЧiйну
комiсiю. Щостовiрнiсть та повнота лiквiдацiйного балансу повиннi бути

,lз



ПePeBiPeHi В УСТаНОВЛеНОМУ Законодавством порядку. лiквiдацiйна комiсiявиступае в сулi вiд iMeHi Пiдприсмства, що лiквiду€ться.
11.7. Черговiсть та порядок задоволення

визначаються вiдповiдно до законодавства.
1 1.8. Працiвникам Пiдприсмства, якi

реорганiзацiею чи лiквiдацiею, гарантуеться
вiдповiдно до законодавства про працю.

вимог кредиторiв

звiльняються у зв'язку з його
дотримання Тх прав та iHTepeciB

l 1,9, Пiдпри€мство с таким, що припинило свою дiяльнiсть, iз дативнесення до Сдиного державного реестру запису про державну реестрацiюприпинення юридичноi особи.
l 1.10. Все, що не передбачено цим

законодавством УкраТни.
Статутом, регулю€ться

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ
IIlдпри€мствА

l2,1, ЗмiнИ дО цьогО Статуту вносяться за рitшенням Засновника.шляхо\1 викладення Статуту у новiй редакцii.
|2,2, Змiни до цього Статуту пiдлягають обов'язковiй державнiй

реестрацiТ у порядку, встановленому законодавством УкраТни.
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