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l. Загальнi положення

1.1. Комунальне некомерцiйне пiдприемство <Лiвобережна
стоматологiчна полiклiнiкu Щнiпровськоi MicbKoi Ради (далi - Пiдприсмство) с
закладоМ охоронИ здоров'я комун€tльним унiтарним некомерцiйним
пiдприемством, що нада€ послуги вторинноi (спецiалiзованоi) медичноi
допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, установлених
законодавством УкраIни та цим Статутом.

|.2. ПiдПриемство створено на пiдставi рiшення !нiпровськоi MicbKoi
Ради вiд |9.02.2020 J\Ъ 42154 вiдповiдно до Закону Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в ykpaiHi> шляхом перетворення Комунаrrьного закладу
<Лiвобережна стоматологiчна полiклiнiка> у Комунальне некомерцiйне
пiдприсмство <лiвобережна стоматологiчна полiклiнiка> .щнiпровськоi MicbkoT
Ради.

1.3. Пiдприемство е правонаступником усього майна, Bcix прав та
обов'язкiв Комунального закладу <лiвобережна стоматолог чна полiклiнiка>.

265|0514, мiсцезнаходження: просп. !митра Яворницького, буд.75, м. !нiпро,
Щнiпропетровська область, 49000, УкраiЪа.

1.5. Пiдприемство е пiдпорядкованим, пiдзвiтним та пiдконтрольним
ДеПаРТаМеНТУ охорони здоров'я населення !нiпровськоi MicbKoi ради (далi _
Уповноважений орган).

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

1.7. Забороня€ться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) Пiдприем-
ства або ix частини серед засновникiв (учасникiв), працiвникiв комун€шьного
некомерцiйного пiдприемства (KpiM оплати IхньоТ працi, нарахування сдиного
соцiального внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними
осiб.

1.8. Не вважаеться розподiлом доходiв (прибуткiв) Пiдприемства, в
розумiннi п. 1.7 цього Статуту, використання Пiдприемством власних доходiв
(прибуткiв) виключно для фiнансування видаткiв на утримання такот
неприбутковоi органiзацii, реалiзацiТ мети (цiлей, завдань) та напрямiв
дiяльностi, визначених цим Статутом.

1.9. fiоходи (прибутки) Пiдприемства використовуються виключно для
фiнансування видаткiв на його утримання, реалiзацiТ мети (цiлей, завдань) та
напрямiв дiяльностi, визначених установчими документами.

1.10. Пiдприсмство у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею Украiни,
Господарським та Щивiльним кодексами Украiни, законами Украiни, постано-
вами Верховнот Ради Украiни, актами Президента Украiни та Кабiнету MiHicT-
piB Украiни, заг€uIьнообов'язковими для Bcix закладiв охорони здоров'я наказа-
ми та iнструкцiями MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни, заг€шьнообов'яз-
ковими нормативними актами iнших центр€Lльних органiв виконавчоi влади,



вiдповiдними рiшеннями мiсцевих органiв виконавчоi влади, рiшеннями Micb-
коi ради та iT виконавчого KoMiTeTy, розпорядженнями мiського голови, нака-
зами департаменту охорони здоров'я населення Щнiпровськоi MicbKoi ради та
цим Статутом.

2. Найменування та мiсцезнаходження

2.1. Найменування:
2.1.|. Повне найменування Пiдприемства - KoMyHarrbHe некомерцiйне

пiдприемство <Лiвобережна стоматологiчна полiклiнiка>> !нiпровськоТ MicbKoi
Ради.

2.|.2. Скорочене найменування Пiдприемства - КНП (ЛСП) ДМР.
2.2. Мiсцезнаходження Пiдприемства: вул. Столетова, 13, м. !нiпро,49000,

УкраiЪа.

3. Мета та предмет дiяльностi

3.1. Основною метою створення Пiдпри€мства € надання вторинноi (спе-
цiалiзованоi) амбулаторноi стоматологiчноi допомоги дорослому та дитячому
населенню MicTa в порядку та обсягах, установлених чинним законодавством
Украiни.

З.2. Вiдповiдно до поставленоi мети предметом дiяльностi Пiдприемства
е:

- створення разом iз Власником умов, необхiдних для забезпечення дос-
тупноТ та якiсноi медичноi допомоги населенню, органiзацii належного управ-
лiння внутрiшнiм лiкувально-дiагностичним процесом i ефективного викорис-
тання майна та iнших pecypciB Пiдприсмства;

- надання пацiентам вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни
на безвiдплатнiй та вiдплатнiй ocHoBi послуг вторинноТ (спецiалiзованоi) ста-
цiонарноТ медичноi допомоги, у тому числi екстреноi (невiдкладноi), необхiд-
ноI для забезпечення належноi профiлактики, дiагностики i лiкування хвороб,
травм, отру€нь чи iнших розладiв здоров'я, медичного контролю за перебiгом
вагiтностi та ведення пологiв i пiсляпологового перiоду;

- надання пацiентам вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни
на безвiдплатнiй та вiдплатнiй ocHoBi спецiалiзованоi амбулаторноi медичноТ
допомоги (спецiалiзована медична практика);

- органiзацiя, у разi потреби, надання пацiентам медичноi допомоги бiльш
високого рiвня спецiалiзацii на базi iнших закладiв охорони здоров'я шляхом
направлення пацiснтiв до цих закладiв у порядку, встановленому зако-
нодавством Украiни;

- органiзацiя взасмодiТ з iншими закладами охорони здоров'я з метою за-
безпечення наступництва у наданнi медичноТ допомоги на рiзних рiвнях та
ефективного використання pecypciB системи медичного обслуговування;

- проведення експертизи тимчасовоi непрацездатностi та контролю за
видачею листкiв непрацездатностi ;



- направлення на медико-соцi€Lльну експертизу осiб зi стiйкою втратою
працездатностi;

- проведення профiлактичних оглядiв;
- виробництво лiкарських засобiв;
- придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, ви_

користання наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв;
- органiзацiя та проведення з'iздiв, конгресiв, симпозiумiв, науково-

практичних конференцiй, наукових форумiв, круглих столiв, ceMiHapiB тощо;
- Видавнича дiяльнiсть (науково-виробничi, науково-практичнi, навча_пьнi

та довiдковi видання);
- видавництво навч€lльноi та монографiчноi лiтератури;
- навчапьно-методична, науково-дослiдницька робота;
- провадження зовнiшньоекономiчноi дiяльностi згiдно iз законодавст-

вом Украiни;
- здiЙснення iншоi, не забороненоТ законодавством Украiни дiяльностi,

необхiдноi для нЕlлежного забезпечення та пiдвищення якостi лiкувально-
дiагностичного процесу, управлiння ресурсами, розвитку та пiдвищення якостi
кадрового потенцiалу Пiдприсмства.

3.3. Пiдприемство може бути клiнiчною базою вищих медичних нав-
ч€lльних закладiв ycix piBHiB акредитацii та закладiв пiслядипломноi освiти.

3.4. Пiдпри€мство надае медичнi послуги на пiдставi лiцензii на медичну
практику. Якrцо для провадження певних видiв дiяльностi, передбачених Ста-
тутом, необхiдниЙ спецiальниЙ дозвiл (найменування засновника), отримуе йо-
го в порядку, визначеному законодавством Украiни.

3.5. Пiдприемство заиматися lншими3.5. Пiдприемство ма€ право займатися iншими видами дiяльностi, не пе-

редбаченими у цьому CTaTyTi i не забороненими законодавством Украiни.

4. Правовий статус

4.1. Пiдприемство € юридичною особою публiчного права. Права та
обов'язки юридичноТ особи Пiдприсмство набувас з дня його державноТ
реестрацii.

4.2. Пtдприемство користу€ться закрiпленим за ним комун€tльним май-
ном, що € власнiстю територiальноТ громади м. Щнiпра на правi оперативного
управлiння.

4.З. Пiдприемство здiйснюе некомерцiйну господарську дiяльнiсть, орга-
нiзовуе свою дiяльнiсть вiдповiдно до фiнансового плану, затвердженого в

установленому порядку, самостiйно органiзовуе виробництво продукцiТ (робiт,
послуг) i реалiзус if за цiнами (тарифами), що визначаються в порядку, вста-
новленому законодавством.

4.4. Збитки, завданi Пiдпри€мству внаслiдок виконання рiшень органiв
державноi влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом
неконститучiЙними або недiЙсними, пiдлягають вiдшкодуванню зазначеними
органами добровiльно або за рiшенням суду.



4.5. Щля здiйснення господарськ I некомерцiйноi дiяльностi Пiдпри€м-
ство залучас i використовуе матерiально-технiчнi, фiнансовi, трудовi та iншi
види pecypciB, використання яких не заборонено законодавством Украiни.

4.б. Пiдпри€мство мае самостiйний баланс, рахунки в Щержавнiй казна-
чеЙськiй службi УкраiЪи, установах банкiв, круглу печатку зi cBoiM найменува-
нням, штампи, а також бланки з власними реквiзитами.

4.7. Пiдпри€мство ма€ право укладати угоди (договори), набувати май-
ноВих та особистих немаЙнових прав, нести обов'язки, бути особою, яка бере
УЧасТЬ У справi, що розглядаеться в судах Украiни, мiжнародних та тре-
тейських судах.

4.8. Пiдпри€мство визначас свою органiзацiйну структуру та встановлюе
чисельнiсть працiвникiв. ШтатниЙ розпис Пiдприемства затверджу€ться Упов-
новаженим органом.

4.9. Пiдпри€мство нада€ медичнi послуги на пiдставi лiцензii на медичну
практику. Пiдприемство ма€ право здiЙснювати лише Ti види медичноi прак-
Тики, якi дозволенi органом лiцензування при видачi лiцензiТ на медичну прак-
тику.

5. Статутний капiтал. Майно та фiнансування

5.1. Майно Пiдпри€мства е комун€tпьною власнiстю i закрiплюеться за
ниМ на правi оперативного управлiння. МаЙно Пiдприемства становлять
необоротнi та оборотнi активи, ocHoBHi засоби та кошти, а також iншi цiнностi,
переданi Йому Власником, BapTicTb яких вiдобража€ться у самостiйному ба-
лансi Пiдприемства.

5.2. Пiдпри€мство не мае права вiдчужувати або iншим способом розпо-
ряджатись закрiпленим за ним маЙном, що належить до основних фондiв без
попередньоi згоди з Уповноваженим органом.

Пiдприсмство не ма€ права безоплатно передавати н€uIежне йому майно
TpeTiM особам (юридичним чи фiзичним особам), KpiM випадкiв, прямо перед-
бачених законодавством.

Yci питання, якi стосуються вiдмови вiд права на зе ельну дiлянку, що
перебувас на балансi Пiдприемства, або ii вiдчуження, вир шуються виключно
Власником.

5.3. Щжерелами формування майна та коштiв Пiдприемства с:
5.3.1. Комунальне майно, передане Пiдпри€мству вiдповiдно до рiшення

про його створення.
5.З.2. Кошти мiсцевого бюджету.
5.3.3. Власнi надходження Пiдприемства: кошти вiд передачi в оренду (за

Погодженням з Уповноваженим органом) маЙна, закрiпленого на правi
оперативного управлiння; кошти та iнше майно, одержанi вiд реалiзацiТ
продукцii (робiт, послуг).

5.З.4. Щiльовi кошти.



5.3.5. Кошти, отриманi за договорами з центр€lльним органом виконавчоТ
влади, що реалiзу€ державну полiтику у сферi державних фiнансових гарантiй
медичного обслуговування населення.

5.З.6. Кредити банкiв.
5.з.7. Майно, придбане в iнших юридичних або фiзичних осiб.
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у виглядi безповоротноi фi-

HaHcoBoi допомоги чи добровiльних благодiйних BHecKiB, пожертвувань юри-
дичних i фiзичних осiб; надходження коштiв на виконання програм соцiально-
економiчного розвитку регiону, програм розвитку медичноТ галузi.

5.з.9. Майно та кошти, отриманi з iнших джерел, не заборонених чинним
законодавством Украiни.

5.3.10. Iншi джерела, не забороненi законодавством. Вилучення майна
пiдприемства може мати мiсце лише у випадках, передбачених чинним зако-
нодавством Украiни.

5.4. Статутний капiтал Пiдприемства становить 5473498 грн.
5.5. Пiдприемство може одержувати кредити для виконання статутних

завдань за попереднiм погодженням з Уповноваженим органом.
5.6. Пiдприемство ма€ право надавати в оренду майно, закрiплене за ним

на правi оперативноtо управлiння (за попереднiм погодженням з Уповноваже-
ним органом), юридичним та фiзичним особам вiдповiдно до чинного законо-
давства УкраiЪи та лок€Lпьних нормативних aKTiB органiв мiсцевого самовря-
дування.

5.7. ПiдПриемство самостiйно здiйснюс оперативний, бухгалтерський
облiк, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звiтнiсть i подас iT органам,
уповноваженим здiйснювати контроль за вiдповiдними напрямами дiяльностi
Пiдприемства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Власнi надходження Пiдприсмства використовуються вiдповiдно до
чинного законодавства УкраТни.

6. Права та обов'язки

6.1. Пiдuриемство ма€ право:
6.1.1. ЗВеРТаТиСя у порядку, передбаченому законодавством, до цент-

рzlльних та мiсцевих органiв виконавчоI влаци, органiв мiсцевого самовряду-
вання, а також пiдприемств i органiзацiй незалежно вiд фор, власностi та пiд-
порядкування для отримання iнформацii та матерiалiв, необхiдних для вико-
нання покладених на Пiдприемство завдань.

6.1.2. Самостiйно планувати, органiзовувати i здiйснювати свою статут-ну
дiяльнiсть, визначати ocHoBHi напрямки свого розвитку вiдповiдно до cBorx
завданЬ i цiлей, у томУ числi спрямовУватИ отриманi вiд господарськоi дiяль-
HocTi кошти на утримання Пiдприсмства та його матерiально-технiчне забезпе-
чення.

6.1.3. УКЛаДати Господарськi угоди з пiдприемствам , установами, орга_
нiзацiями нез€tпежно вiд форIvt власностi та пiдпорядкування, а також фiзични-



ми особами вiдповiдно до законодавства. Здiйснювати спiвробiтництво з iHo-
земними органiзацiями вiдповiдно до законодавства.

6.|.4. Самостiйно визначати напрямки використання коштiв у порядку,
визначеНому чинНим законодавством УкраТни, враховуючи норми Статуту.

6.1.5. Здiйснювати власне будiвництво, реконструкцiю, капiтальний та
поточний ремонти основних фондiв у визначеному законодавством порядку.

6.1.6. Залучати пiдприемства, установи та органiзацii для ре€rлiзацii cBoix
статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Спiвпрацювати з iншими закладами охорони здоров'я, науковими
установами та фiзичними особами - пiдприемцями.

6.1.8. Надавати консультацiйну допомогу з питань, що нzUIежать до його
компетенцii, спецiа-ltiстам iнших закладiв охорони здоров'я за ix запитом.

б.1.9. СтворюВати cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдпри€мства вiдповiдно до чи-
нного законодавства Украiни.

6.1.10. Здiйснювати iншi права, що не суперечать чинному законо-
давству.

6.2. Пiдпри€мство:
6.2.1. Створюе нzlлежнi умови для високопродуктивноТ працi, забезпечуе

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони працi, технiки
безпеки, соцiального страхування.

6.2.2. Здiйснюс бухгалтерський облiк,
звiтнiсть згiдно iз законодавством.

6.3. Пiдприемство зобов'язано:

веде фiнансову та статистичну

б.3.1. КеруватисЬ у своiЙ дiяльностi Конституцiею УкраТни, законами
УкраТни, актами Президента Украiни та Кабiнету MiHicTpiB Украiни, норма-
тивно-правовими актами MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни, iншими
нормативно-правовими актами, рiшеннями MicbKoT ради та iT виконавчого ко-
MiTeTy, розпорядженнями мiського голови, наказами департаменту охорони
здоров'я населення !нiпровськоi мiськоi ради та цим Статутом.

6.з.2. Планувати свою дiяльнiсть з метою реа_пiзацii единоi комплексноI
полiтики в галузi охорони здоров'я за вiдповiдним напрямком (мети та пред-
мета дiяльностi).

6.з.3. Створювати для працiвникiв належнi i безпечнi умови працi, забез-
печувати додержання чинного законодавства Украiъи про працю, правил та
норм охорони працi, технiки безпеки, соцiального страхування.

6.з.4. Забезпечувати сво€часну сплату податкових та iнших обов'язкових
платежiв з урахуванням свосi статутноi дiяльностi та вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.

6.3.5. Розробляти та реалiзовувати кадрову полiтику, контролювати пiд-
вищення квалiфiкацiI та атестацiю працiвникiв.

6.з.6. Акумулювати власнi надходження та витрачати ix з метою забезпе-
чення дiяльностi Пiдпри€мства вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи та
цього Статуту.
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7. Управлiння Пiдприсмством

7.1. Управлiння Пiдприемством здiйснюе Власник та Уповноважений
орган.

7.2. Поточне керiвництво (оперативне управлiння) Пiдприсмством
здiйснюе керiвниК ПiдприеМства - генер€rлЬний директоР (директор) (далi -Керiвник), який призначасться на посаду i звiльня€ться з неi на пiдставi
розпорядження мiського голови вiдповiдно до порядку, визначеного чинним
законодавством, та який вiдповiдае квалiфiкацiйним вимогам MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни. Строк найму, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть
керiвника, умови його матерiального забезпечення, iншi умови найму визна-
чаються контрактом.

7.З. Що винятковоТ компетенцiТ Власника нЕUIежить:
- прийняття рiшення про лiквiдацiю, реорганiзацiю та перепрофiлювання

Пiдприемства;
- прийняття рiшень про вiдчуження вiдповiдно до закону майна Пiд-

приемства;
- прийняття рiшень про надання згоди (вiдмову в наданнi згоди) на

вчинення Пiдприемством господарського зобов'язання, щодо якого с заiнте-
pecoBaHicTb, i значного господарського зобов'язання, предметом яких е майно,
роботи, послуги чи сума коштiв, BapTicTb яких перевищу€ двадцять п'ять вiд-
coTKiB BapTocTi активiв Пiдприемства за даними останньоТ рiчноТ фiнансовоi
звiтностi, та В iнших випадках, установлених чинним законодавством Украiни;

- прийняття рiшень щодо отримання Пiдпри€мством банкiвських креди-
TiB, укладення договорiв застави, iпотеки, концесii, лiзинry, УГод ,rро a.rin"ry
дiяльнiсть та внесення до них змiн.

7.4. Що компетенцii Уповноваженого органу наJIежить:
- затвердження, внесення змiн та доповнень до Статуту Пiдпри€мства;
- затвердження штатного розпису Пiдприсмства;

вах, визначених колективним договором (угодою);
- погодження рiчних фiнансових планiв Пiдприсмства;
- погодження кошторису доходiв i видаткiв Пiдприемства

ння коштiв з мiського бюджету;
- погодження розмiщення коштiв, переданих до статутного капiталу

Пiдприсмства, на депозитних рахунках;- здiйснення контролю за фiнансовим станом Пiдприсмства шляхом
отримання фiнансових звiтiв;

- здiйснення iнших повноважень щодо управлiння Пiдприсмством
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни та рiшень Власника;

- iнiцiювання у разi потреби проведення позачергових аудиторських
перевiрок фiнансово-господарськоi дiяльностi Пiдпри€мства;

- заслуховування звiтiв Керiвника Пiдпри€мства;
- проведення аналiзу дiй Керiвника Пiдприемства щодо управлiння Пiд-

приемством;

- погодження встановлення фоrrду оплати працi на Пiдприемствi на умо-

у разi отрима-



- пiдготовка проектiв рiшень Micbkoi Ради та iT виконкому, якi сто-суються
дiяльностi Пiдприемства;

- надання пропозицtй про вiдсторонення Керiвника Пiдприемства вiд
здiйснення його повноважень та надання пропозицiй про обрання особи, яка

надання пропозицiй вiдсторонення Керiвника

тимчасово здiйснюватиме повноваження Керiвника Пiдпри€мства;
- внесенНя пропоЗицiЙ щодО звiльненНя КерiвНика Пiдпри€мства у разi

порушення Статуту, трудового контракту та чинного законодавства.
7.5. Керiвник Пiдпри€мства:
7.5.1. Дiс без довiреностi вiд iMeHi Пiдприсмства, представляе його iHTe-

реси в органах державноi влади та органах мiсцевого самоврядування, iнших
органах, у вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, пiдписуе
вiд його iMeHi документи та видас довiреностi i делегуе право пiдпису доку-
MeHTiB iншим посадовим особам Пiдприемства, укладае договори, вiдкривае в
,щержавнiй казначейськiй службi Украiни та установах банкiв поточнi та iншi
рахунки.

7.5.2. Самостiйно вирiшу€ питання дiяльностi Пiдприемства за винятком
тих, що вiднесенi законодавством та цим Статутом до компетенцii Власника.

7.5.з. Органiзову€ роботу Пiдприсмства щодо надання населенню ме-
дичноi допомоги згiдно з вимогаМи нормаТивно-правових aKTiB.

7.5.4. Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансового
плану i плану розвитку Пiдприемства, результати його господарськоТ дiяль-
HocTi, виконання пок€}зникiв ефективностi дiяльностi Пiдприемства, якiсть пос-
луг, що надаються Пiдприемством, використання наданого на правi оператив-
ного управлiння Пiдприемству майна i доходу згiдно з вимогами законодав-
ства, цього Статуту та укладених Пiдприемством договорiв.

7.5.5. Користуеться правоМ розпоряДження майном та коштами Пiд-
приемстВа вlдповlдно дО законодавства та цього Статуту. Забезпечус ефектив-
не використання i збереження закрiпленого за Пiдпри€мством на правi опера-
тивного управлiння майна.

7.5.6. У межах своеi компетенцiТ видае нак€ви та iншi акти, дас вказiвки,
обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв i працiвникiв Пiдпри€мства.

7.5.7. Забезпечуе контроль за веденням i зберiганням медичнот та iншоi
документацii.

7.5.8. У строки i в орядку, що встановленi законодавством, повiдомляе
вiдповiднi органи про буль-якi змiни в даних про Пiдприемство, внесенн я яких
до Сдиного державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв
та громадських формувань е обов'язковим.

7.5.9. Подае в установленому порядку Уповноваженому органу кварт€rль-
ну, рiчну, фiнансову та iншу звiтнiсть Пiдприемства, зокрема, щорiчно до 01
лютого надас Уповноваженому органу бухгалтерську та статистичну звiт-нiсть,
iнформацiю про рух основних засобiв, за запитом Уповноваженого орга-ну
нада€ звiт про оренду майна, а також iнформацiю про наявнiсть вiльних площ,
придатних для надання в оренду.

7.5.|0. Приймае рiшення про прийняття на роботу, звiльнення з роботи
працiвникiв Пiдприсмства, а також iншi, передбаченi законодавством про пра-



цю рiшення у сферi трудових вiдносин, укладае трудовi договори з працiвни-
ками Пiдприемства. Забезпечуе рацiональний добiр кадрiв, дотримання працiв-
никами правил внутрiшнього трудового розпорядку. Створюс умови пiдвище-
ння фахового i кваrriфiкацiйного рiвня працiвникiв згiдно iз затвердженим в
установленому порядку штатним розписом.

7.5.1l. Забезпечу€ проведення колективних переговорiв, укладення ко-
лективнОго договОру в порядку, визначеному законодавством УкраТни.

7.5.12. Призначае на посаду та звiльняе з посади медичного директора,
cBoix заступникiв i головного бухгалтера Пiдприсмства. Признача€ на посади та
звiльняе керiвникiв структурних пiдроздiлiв, iнших працiвникiв.

7.5.13. Забезпечуе дотримання на Пiдприемствi вимог законодавства про
охорону працi, санiтарно-гiгiснiчних та протипожежних норм i правил, ство-
рення н€Lпежних умов працi.

7.5.14. Вживае заходiв щодо сво€часноi та в повному обсязi виплати за-
робiтноi плати, а також передбачених законодавством податкiв, зборiв та iнших
обов' язкових платежiв.

7.5.|5. Несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Пiдприсмству з вини ди-
ректора Пiдприемства, в порядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджу€ положення про cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприемства,
iншi положення та порядки, Що мають системний характер, зокрема:

- положення про премiювання працiвникiв за пiдсумками
Пiдприемства;

- ПОРЯДОК НаДХОДЖеНня i використання коштiв, отриманих як благодiйнi
внески, гранти та дарунки;

- ПОРЯДОК ПРИЙмання, зберiгання, вiдпуску та облiку лiкарських засобiв та
медичних виробiв.

7.5.17. За ПОГоДженням з Уповноваженим органом та вiдповiдно до ви-
мог законодавства мае право укладати договори оренди майна.

7.5.|8. ВСТаноВЛЮ€ плату за послуги у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства УкраiЪи.

7.5.19. Вирiшус iншi питання, вiднесенi до компетенцii Керiвника Пiд-
ПРИ€МСТВа Згiдно iз законодавством, цим Статутом, контрактом мiж Власником
i Керiвником Пiдпри€мства.

7.6. Надання в оренду нерухомого майна вiдбуваеться за рiшенням
керiвника Пiдприемства з обов'язковим попереднiм погодженням з
УПОВнОваженим органом в порядку, визначеному законодавством та актами
органiв мiсцевого самоврядування.

7.7. КеРiвНик та головний бухгалтер Пiдприсмства несуть персонzrльну
ВiДПОВiДальнiсть за додержання порядку ведення i достовiрнiсть облiку та ста-
тистичноI звiтностi у встановленому законодавством порядку.

7.8. У РаЗi вiдсутностi Керiвника Пiдприемства або неможливостi вико-
НУВаТИ Своi обов'язкII через iншi причини обов'язки Керiвника виконуе медич_
НИЙ ДИРеКТор чи iнша особа згiдно з функцiон€ulьними (посадовими) обов'яз-
ками.

роботи
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8. Органiзацiйна структура Пiдприемства

8.1. lо структури Пiдприемства входять:
8. 1. 1. Адмiнiстративно-управлiнський вiддiл.
8.1.2. !опомiжнi пiдроздiли, у тому числi господарчi.
8,1.3. Лiкувально-профiлактичнi пiдроздiли (стацiонарнi вiддiлення та

консультативно-дiагностичнi вiддiлення).
8.2. ФуНкцiональнi обов'язки та посадовi iнструкцii працiвникiв Пiд-

приемства затверджуються Керiвником.
8.З. Штатну чисельнiсть Пiдприсмства Керiвник визнача€ на пiдставi фi-

нансового плану Пiдприемства, затвердженого в установленому цим Статуrо*
порядку, з урахуванням необхiдностi створення вiдповiдних умов для забез-
печення належноi доступностi та якостi медичнот допомоги.

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Працiвники Пiдприемства мають право брати участь в управлiннi
Пiдприемством через загальнi збори трудового колективу, професiЙнi спiлки,
якi дiють
трудовим

ставляють iнтереси працiвникiв в органах управлiння Пiдпри€мства
до законодавства. Пiдприемство зобов'язано створювати умови, якi

у трудовому колективi, спостережну раду, iншi органи, уповноваже-нi
колективом на представництво, вносити пропозицii щодо полiп-

шення роботи Пiдприемства, а також з питань соцiально-культурного i побуто-
вого обслуговування. Представники первинноi профспiлковоТ органiзацii пред-

вiдповiдно
б забезпе-

чув€tли участь працiвникiв у його управлiннi.
9.2. Трудовий колектив Пiдприсмства складаеться з ycix працiвникiв, якi

своею працею беруть участь у його дiяльностi на ocHoBi трудового договору
(контракту, угоди) або iнших форr, що регулюють трудовi вiдносин" .rрuцi"-
ника з Пiдприсмством.

9.3. !о складу органiв, через якi трудовий колектив реалiзуе свое право на
участь в управлiннi Пiдпри€мством, не може обиратися Керiвник Пiдпри€м-
ства. Повноваження цих органiв визначаються законодавством.

9.4. Виробничi, трудовi та соцiальнi вiдносини трудового колективу з
адмiнiстрацiсю Пiдприемства регулюються колективним договором.

9.5. Право укJIадання колективного договорУ надаеться Керiвнику Пiд-
при€мства, а вiд iMeHi трудового колективу-уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звiтують на загzUIьних зборах колективу не
менше нiж один раз на piK.

9.6. Питання щодо полiпшення умов працi, життя i здоров'я, гарантiТ
обов'язкового медичного страхування працiвникiв Пiдпр".r.r"j та ik сiйей, 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 Пiдпри€мства е кошти,
отриманi в результатi його господарськоТ некомерцiйноi дiяльностi.
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ФОРми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi ставки,
СХеМИ ПОСаДОВИх Окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат,
пРемiЙ, винагород та iнших заохочуваJIьних, компенсацiйних i гарантiйних
ВиПлат встановлюються у колективному договорi з дотриманням норм i гаран-
тiЙ, передбачених законодавством, генер€lльною та г€шузевою угодами. MiHi-
МаПЬна Заробiтна плата працiвникiв не може бути нижчою вiд встановленого
законодавством мiнiмального розмiру заробiтноi плати.

Умови оплати працi та матерiального забезпечення Керiвника Пiдприем-
ства визначаються контрактом, укладеним iз Власником.

9.8. ПРацiвники Пiдприемства провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до
ЦЬОГО СтатУту, колективного договору та посадових iнструкцiй згiдно iз зако_
нодавством.

10. Контроль та перевiрка дiяльностi

l0.1. ПiдПриемство самостiйно здiйснюе операт вний та бухгалтерський
ОблiК реЗУльтатiв свосi дiяльностi та в де обробку i облiк персон€tльних даних
ПРаЦiВНикiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок
ВеДеНнЯ бУхгалтерського облiку та облiку персон€lльних аних, статистичноi,
фiнансовоТ та кадровоi звiтностi визнача€ться чинним законодавством Украi-ни.

l0.2. Пiдприемство несе вiдповiдальнiсть за сво€часне i достовiрне по-
дання передбачених фор, звiтностi вiдповiдним органам.

10.З. КОнтроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприсмства
ЗДiйСнюють вiдповiднi державнi органи в межах ix повноважень та встанов-
леного чинним законодавством УкраiЪи порядку.

10.4. Уповноважений орган мас право здiйснювати контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприсмства та контроль за якiстю i
ОбСягом надання медичноТ допомоги. Пiдприемство пода€ Уповноваженому
ОРгаНУ на Його вимогу бухгалтерськиЙ звiт та iншу документацiю, яка сто-
суеться фiнансово-господарськоТ, кадровоi, медичноi дiяльностi.

10.5. Контроль якостi надання медичноi допомоги хворим на Пiдприем-
cTBi здiЙснюсться шляхом експертизи вiдповiдностi якостi наданоi медичноТ
ДОПоМоги мiжнародним принципам доказовоi медицини, вимогам г€rлузевих
стандартiв у сферi охорони здоров'я та законодавству.

1 1. Припинення дiяльностi

1 1.1. Припинення дiяльностi Пiдприемства здiйснюеться в установлено-
му порядку вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи.

l1.2. У разi припинення Пiдприемства (лiквiдацii, злиття, подiлу, приед-
Нання або перетворення) yci активи Пiдприемства передаються однiй або кiль-
КОМ неПрибутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зараховуються до до-
ходу бюджету.

t2



12. Порядок внесення змiн до Статуту Пiдпри€мства

l2.1. Змiни до цього Статуту вносяться за рiшенням )Дповноваженого
органу шляхом викладення Статуту у новiй редакцii.

l2.2. Змiни до цього Статуту пiдлягають обов'язковiй державнiй рее-
страцii у порядку, встановленому законодавством Украiни.
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