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1. Загальнi гtоложення

1.1. Комунальне некомерчiйне пiдприемство <<I\{icbKa багатопрофiльна
клiнiчна лiкарня MaTepi та дитини iM. гrроф. NI. Ф. Руднева>> Щнiпровськоi

комунаJIьним унiтарним некомерцiйним пiдприсмством, що цадас послуги
вторинноi (спешiалiзованоТ) медичноI допомоги буль-яким особам у порядку та
на умовах, установлених законодавством УкраТни та цим Статутом.

1.2. Пiдприсмство створено на пiдставi рiшення Щнiпропетровськоi
обласноi ради вiд 25.10.2019 j\lb 516-18/VII вiдповiдно до Закону Украiни кПро
мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> шляхом перетворення Комуналъного
закладу <Щнiпропетровський спецiалiзований клiнiчний медичний центр
MaTepi та дитини iM. проф. I\4. Ф. Руднева>> Щнiпропетровськоi обласноi ради> у
Комунальне пiдприсмство <Щнiпропетровський спецiалiзований клiнiчний
медичний центр MaTepi та дитини iM. проф. N4. Ф. Руднсва>> Щнiпропетровськоi
обласноi ради>. Пiдприсмство перейменовано на пiдставi рiшення
!нiпровськоi MicbKoi ради вiд 28.07.2021 J\'9 89/9 uПро реорганiзацiю КНП
(]\4Л JЮ 12) ДМР, КНП (N4П J\гl 4> ДIИР шляхом присднання до КНП (МКЛ J\Ъ

1 6) ДМР т,а перейменування Комунального пiдприсмства <Щнiпропетровський
спецiалiзований клiнiчний медичний центр ма,герi та дитини iM, проф. М. Ф.
Руднсва>> /]нiпропетровськоi обласноi ради) у Комунальне некомерцiйне
пiдприсмство <I\{icbKa багатопрофiльна клiнiчна лiкарня MaTepi та дитини iM.

проф. N4. Ф. Руднсва>> Щнiпровськоi мiськоi ради.
1.З. Пiдприемство е правонаступником усього майна, Bcix прав та

обов'язкiв Комунального пiдприсмства <frнiпропетровський спецiалiзований
клiнiчний медичний центр MaTepi та дитини iM. проф. N4. Ф. Руднсва>

/]нiпропетровськоТ обласноТ ради>.
1.4. Власником Пiдприсмства е територiальна громада MicTa .Щнiпра, в

особi .Щнiпровськоi MicbKoi ради (далi Власник), iдентифiкацiйний код
26510514, мiсцезнаходження: просп. Щмитра Яворницького, буд. 75,

м. !нiпро, Щнiпропетровська область, 49000, Украiна.
1.5. Пiдприсмство с гriдпорядкованим, пiдзвiтним та пiдконтрольним

департаменту охорони здоров'я населення f,нiпровськоi мiськоi ради (далi -
Уповноважений орган).

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

1.7 . Заборонясться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв)
I1iдприсмства або Тх частини серед засновникiв (учасникiв), гrрацiвникiв
Пiдприсмства (KpiM оплати iхньоТ працi, нарахування единого соцiального
внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб.

1.8. Не вважаеться розгtодiлом доходiв (прибуткiв) Пiдприсмства, в

розумiннi п. 1.7 цього Статуту, використання Пiдприемством власних доходiв



(прибуткiв) виключно для фiнансування видаткiв на утримання такоi
неприбутковоi органiзацii, реалiзацiТ мети (цiлей, завдань) та напрямiв
дiяльностi, визначених цим Статутом.

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

1.10. Пiдприемство у своiй дiяльностi керусться Конститучiею Украiни,
Господарським та IJивiльним кодексами УкраТни, законами УкраТни, постано-
вами Верховноi Ради Украiни, актами Президента Украiни та Кабiнету
VIiHicTpiB Украiни, загальнообов'язковими для Bcix закладiв охорони здоров'я
наказами та iнструкчiями MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни,
загальнообов'язковими нормативними актами iнших центральних органiв
виконавчоi влади, вiдповiлними рiшеннями мiсцевих органiв виконавчоi
влади, рiшеннями MicbKoT ради та ii виконавчого KoMiTeTy, розпорядженнями
мiського голови, наказами департаменту охорони здоров'я населення

Щнiпровськоi мiськоi ради та цим Статутом.

2. Найменування та мiсцезнаходження

2,1. Найменування:
2.\.1. Повне найменування Пiдприемства - Комунальне некомерчiйне

пiдприсмство <MicbKa багатопрофiльна клiнiчна лiкарня MaTepi та дитини
iM. проф. М. Ф. Руднсва>> ЩнiпровськоТ мiськоi ради.

2.1 .2. Скорочене найменування Пiдприсмства -
КНП (N4БКЛМД Руднсва> ЩVIР.
2.2. МIiсцезнаходження Пiдприсмства: проспект Пушкiна, 26, м. Щнiгrро,

Щнiпропетровська область, 49006, Украiна,

3. Мета та предмет дiяльностi

З. 1 . Основною метою створення Пiдприсмства е надання вторинноi (сгrе-

цiалiзованоТ) медичноi допомоги в порядку та обсягах, установлецих чинним
законодавством Украiни.
3.2. Вiдповiдно до поставленоi мети предметом дiяльностi Пiдприсмства с:

- створення разом iз Власником умов, необхiдних для забезпечення дос-
тупноi та якiсноi медичноТ 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 вторинноI (спецiалiзованоi) ста-
цiонарноi медичноi допомоги, у тому числi екстреноi (невiдкладноТ), необхiд-
ноТ для забезпечення належноТ профiлактики, дiагностики i лiкування хвороб,
травм, отруснь чи iнших розладiв здоров'я, медичного контролю за перебiгом
вагiтностi та ведення пологilз i пiсляпологового перiоду;



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

- органiзацiя, у разi потреби, надання пацiснтам медичноi допомоги
бiльш високого рiвня спецiалiзацiТ на базi iнших закладiв охорони здоров'я
ш-цяхом направлення пацiснтiв до цих закладiв у порядку, встановленому зако-
но.]авством Украiни;

- органiзацiя взаемодii з iншими закладами охорони здоров'я з метою за-
безпечення наступництва у riаданнi медичноi лопомоги на рiзних рiвнях та
ефективного використання pecypciB системи медичного обслуговування;

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

- напвавлення на медико-соцiальну експертизу осiб зi стiйкою втратою
працездатностi;

- проведення профiлактичних оглядiв;
- придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдпуск), знищення) ви-

користання наркотичних засобiв, психотропних речовин, прекурсорiв;
- органiзацiя та проведення науково-практичних конференцiй, круглих

столiв, ceMiHapiB тощо;
- видавнича дiяльнiсть (науково-виробничi, науково-практичнi, навчаль-

Hi та довiдковi видання);
-розробка та втiлення спiльно з спiвробiтниками вищих медичних

навчальних закладiв ycix piBHiB акредитацiТ нових технологiй в областi
дiагностики та лiкування захворювань, а також пов'язана з цим дiяльнiсть, в
тому числi в рамках програм мiжнародних клiнiчних дослiджень. Участь у
клiнiчних iспитах сучасних фармакологiчних препаратiв.

- [ровадження зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi згiдно iз законодавст-
волr Украiни;

- здiйснення навчання та безперервний професiйний розвиток лiкарiв
закладу, лiкарiв - iHTepHiB;

- здiйснення iншоТ, не забороненоi законодавством Украiни дiяльностi,
необхiдноi для належного забезпечення та пiдвищення якостi лiкувально-
дiагностичного процесу, управ"lriння ресурсами, розвитку та пiдвищення якостi
кадрового IIотенцiалу Пiдприемства.

3.З. IIiдприемство може бути клiнiчною базою вищих медичних нав-
ча.цьних закладiв ycix piBHiB акредитацii та закладiв пiслядипломноi освiти.

3.4. Пiдприсмство надас медичнi послуги на пiдставi лiцензii на медичну
практику. Якrцо для провадження певних видiв дiяльностi, гtередбачених Ста-
тутом, необхiдний спецiальгtий дозвiл (найменування засновника), отримуе йо-
го в порядку) визначеному законодавством УкраТни,

3.5. Пiдприемство мае право займатися iгtшими видами дiяльностi, не пе-

редбаченими у цьому CTaTyTi i не забороненими законодавством Украiни.



4. Правовий статус

4.|. Пiдприсмство € юридичною особою публiчного права. Права та
обов'язки юридичноТ особи Пiдприемство набувае з дня його державноi
ресстрацii,

4.2. Пiдприсмство користусться закрiпленим за ним комунальним май-
Ho\I. що е власнiстю територiальнот громади м. Щнiпра на правi ошеративного
управлiння.

4.3. Пiдприсмство здiйснюс некомерцiйну господарську дiяльнiсть, орга-
нiзовус свою дiяльнiсть вiдповiдно до фiнансового плану, затвердженого в

установленому порядку, самостiйно органiзовуе виробництво продукчii (робiт,
пос--l1'г) i реалiзус ir за цiнами (тарифами), rцо визначаються в порядку, вста-
HoB--IeHoМy законодавством.

4.4. Збитки, завданi Пiдприсмству внаслiдок виконання рiшень органiв
Дер/кавноi влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом
неконститучiЙними або недiЙсними, пiдлягають вiдшкодуванню зазначеними
органами добровiльно або за рiшенням суду,

4.5. Для здiйснення господарськоi некомерцiйноi дiяльностi
Пi:присмство з€шучас i використовус матерiально-технiчнi, фiнансовi, трудовi
та iншi види pecypciB, використання яких не заборонено законодавством
Украiни.

4.6. Пiдприемство мас самостiйний баланс, рахунки в .Щержавнiй казна-
чейськiй службi УкраТни, установах банкiв, круглу печатку зi своТм
наI"I\tенуванням, штампи, а також бланки з власними реквiзитами.

4.7. Пiдприемство мас право укладати угоди (логовори), 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-
теI'lських судах.

4.8. Пiдпри€мство визначае свою органiзацiйну структуру та встановлюс
чrtсе--tьнiст,ь працiвникiв. ШтатниЙ розпис Пiдприемства затверджусться Упов-
новаженим органом.

4.9. Пiдприемство надае медичнi послуги на пiдставi лiцензiТ на медичну
практику. Пiдприсмство мас право здiЙснювати лише Ti види медичноi прак-
TItKll, якi дозволенi органом лiцензування при видачi лiцензiТ на медичну прак-
тик\,.

5. Статутний капiтал. Майно та фiнансування

5.1. Майно Пiдприемства с комунальноIо власнiстю i закрiплюсться за
ни\I на правi оперативного управлiння. VlаЙно Пiдприсмства становлять
необоротнi та оборотнi активи, ocHoBHi засоби та кошти, а також iншi цiнностi,
переданi йому Власником, BapTicTb яких вiдображасться у самостiйному ба-
лансi Пiдприемства.

5.2. Пiдприсмство не мас 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 належне йому майно
TpeTiM особам без попередньоi згоди з Уповноваженим органом (юридичним
чи фiзичним особам), KpiM випадкiв, прямо перед-бачених законодавством.

yci питання, якi стосуються вiдмови вiд права на земельну дiлянку, Що
перебУвас на балансi Пiдприемства, або iT вiдчуження, вирiшуються виключно
В;rасником.

5.З. Щжерелами формування майна та коштiв Пiдприемства е:

5.З.l. Комунальне майно, передане Пiдприемству вiдповiдно до рiшення
про його створення.

5.З.2. Кошти мiсцевого бюджету.
5.3.З. Власнi Надход}кення Пiдприсмства: кошти вiд передачi в оренду

(за погодженням з Уповноваженим органом) майна, закрiпленого на правi
ОПеРаТИВНоГо Управлiння; кошти та iнше маЙно, одержанi вiд реалiзацii
про:l,кцii (робiт, послуг).

5.З.4,Ifiльовi кошти.
5.З.5. Кошти, отриманi виконавчоi).J.). Кошти, отриманl за договорами з центральним органом виконавчоi

ВлаJи, що реалiзуе державну полiтику у сферi державних фiнансових гарантiй
ме.]ичного обслуговування населення.

5.З.6. Кредити банкiв.
5.З.7 . Майно, придбане в iнших юридичних або фiзичних осiб.
5.З.8. lVlайно, що надходить безоплатно або у виглядi безповоротноi фi-

нансовоТ допомоги чи добровiльних благодiЙних BHecKiB, пожертвувань юри-
ДИчНих i фiзичних осiб; надходження коштiв на виконання програм соцiально-
економiчного розвитку регiону, програм розвитку медичноi галузi.

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

5.З.l0. Iншi джерела, не забороненi законодавством. Вилучення майна
Пi_rприемства може мати мiсце лише у випадках, передбачених чинним зако-
но.]авством Украiни.

5.4. Статутний капiтал Пiдприемства становить 1,00 грн.
5.5. Пiдприсмство може одержувати кредити для виконання статутних

зав.]ань за попереднiм погодженням з Уповноваженим органом.
5.6. Пiдприемство мас право надавати в оренду майно, закрiплене за ним

на правi оперативного управлiння (за попереднiм погодженням з Уповноваже-
HII\I ОРГаном), Юридичним та фiзичним особам вiдповiдно до чинного законо-
.]аВсТВа Украiни та локаJIьних нормативних aKTiB органiв мiсцевого самовря-
.]},вання.

5,7 . Пiдприсмство самостiйно здiйснюс ошеративний, бухгалтерський
об.liк, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звiтнiсть i подас ii органам,
\'ПовноВаженим здiЙснювати контроль за вiдповiдними напрямами дiяльностi
Пi:приемства у визначеному законодавством порядку.

5.8. Власнi надходження Пiдприсмства використовуються вiдповiдно до
чltнного законодавства Украiни.



б. Права та обов'язки

6.1. Пiдприемство мае гIраво:
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до цент-

ра-Iьних та мiсцевих органiв виконавчоТ влади, органiв мiсцевого самовряду-
вання, а також пiдприемств i органiзацiй незалежно вiд форп,l власностi та пiд-
порядкування для отримання iнформацiТ та матерiалiв, необхiдних для вико-
нання покладених на Пiдприсмство завдань.

6,1.2. Самостiйно планувати, органiзовувати i здiйснювати свою статут-
нч :iяльнiс,гь, визначати ocHtlBHi напрямки свого розвитку вiдповiдно до cBoix
зав:ань i rtiлей, 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 пiдприемствами, установами, орга-
нiзацiями незалежно вiд форпл власностi та пiдпорядкування, а також фiзични-
ми особами вiдповiдно до законодавства. Здiйснювати спiвробiтництво з iHo-
зеIuними органiзацiями вiлповiдно до законода]]ства.

6.1.4. Самостiйно визначати напрямки використання коштiв у порядку,
визначеному чинним законодавством Украiни, враховуючи норми Статуту.

б.1.5. Здiйснювати власне булiвництво, реконструкцiю, капiтальний та
поточний ремонти основних фондiв у визначеному законодавством порядку.

6.1 .6. Залучати пiдгrрисмства, установи та органiзацii для реалiзацii своТх
стат\iтних завдань у визначеному законодавством порядку.

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

6.1.8. Надавати консультацiйну допомогу з питань, що належать до його
коN{петенцiТ, спецiалiстам iнших закладiв охорони здоров'я за Тх запитом.

6.1.9. Створювати cTpyKTypHi пiдроздiли Пiдприемства вiдгrовiдно до
чинного законодавства УкраТни.

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

6.2. Пiдприемство]
6,2.1. Створюе належнi умови для високопродуктивноi працi, забезпечус

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

6,2.2. Здiйснюс бухгал,герський облiк, веде фiнансову та статистичну
звiтнiсть згiдно iз законодавством.

6.3. Пiдприсмство зобов'язано:
6.3.1. Керуватись у своiй дiяльностi Конституцiсю УкраТни, законами

Украiни, актами Президента Украiни та Кабiнету MiHicTpiB Украiни, норма-
тивно-праI]овими актами N4iгriстерства охорони здоров'я УкраТни, iншими
нор}Iативно-правовими актами, рiшеннями мiськоi ради та iT виконавчого ко-
MiTeTy, розпорядженнями мiського голови, наказами департаменту охорони
здоров'я населення Щнiпровськоi мiськоi ради та цим Статутом.



6.З.2. Планувати свою дiяльнiсть з метою реалiзачiТ сдиноi комплексноi
полiтики в галузi охорони з;lоров'я за вiдповiдним напрямком (мети та пред-
мета дiяльностi).

6.З.З. Створювати для працiвникiв нале>ttнi i безпечнi умови гlрацi,
забезпечувати додержання чинного законодавства Украiни про працю, правил
та норм охорони працi, технiки безпеки, соцiального страхування.

6.З .4. Забезпечувати сI]осчасну сплату податкових та iнших обов'язкових
платежiв з урахуванням свосТ статутноТ дiяльностi та вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.

6.3.5. Розробляти та реалiзовувати кадрову полiтику, контролювати пiд-
вишення квалiфiкацiТ та атестацiю гrрацiвникiв.

6.3.6, Акумулrовати власнi надходження та витрачати Тх з метою забезпе-
чення дiяrlьностi Пiдприемства вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни
та цього Статуту.

7. Угrравлiння Пiдприемством

1.1, Управлiнrrя Пiдприемством здiйснюс Власник та Уповноважений
орган.

7.2. Поточне керiвництво (оперативне управлiння) Пiдприемством
здiйснюс керiвник Пiдприемства - генеральний директор (далi - Керiвник),
який призначасться на посаду i звiльнясться з неi на пiдставi розпорядження
мiського голови вiдповiдно до порядку, визначеного чинним законодавством,
та який вiдповiдае квалiфiкацiйним вимогам N'IiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiни. Строк найму, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть Керiвника, умови
його матерiального забезгtечення, iншi умови найму визначаються контрактом.

7.3. До винятковоТ компетенцiТ Власника належить:
_ прийняття рiшення про лiквiдацiю, реорганiзацiю та перепрофiлювання

Пiдприсмства;
- прийняття рiшень про вiдчуження вiдповiдно до закону майна

Пiдприсмства;
- прийняття рiшень гIро надання згоди (вiдмову в наданнi згоди) на

вчинення Пiдприсмством господарського зобов'язання, щодо якого с заiнте-
pecoBaHicTb, i значного господарського зобов'язання, предметом яких с майно,

роботи, послуги чи сума коштiв, BapTicTb яких шеревищуе двадцять п'ять вiд-
coTKiB BapTocTi активiв Пiдприсмства за даними ocTaнHboi рiчноi фiнансовоi
звiтностi, та в iнших випадках, установлених чинним законодавством Украiни;

- прийняття рiшень щодо отримання Пiдприемством банкiвських креди-
TiB, укладення договорiв застави, iпотеки, концесii, лiзинry, угод про сгriльну

дiяльнiсть та внесення до них змiн.
7 .4. До компетенцii Уповноваженого органу належить:
- затвердження, внесення змiн та доповнень до Статуту Пiлгrриемства;
- затвердження штатноI,о розпису Пiдприсмства;



- погодження встановлення фоrду оплати прачi на Пiдприемствi на умо-
вах. вI-1значених колективним договором (угодою);

- погодження та затвердження рiчних dliнансових планiв Пiдприемства;
- погодження кошторису доходiв i видаткiв Пiдприемства у разi

отрIl\tання коштiв з мiського бюджету;
- погодження розмiщення коштiв, переданих до статутного капiталу

Пi:прlлемства, на депозитних рахунках;
- погодження надання в оренду нерухомого майна закрiпленого за

Пi:прlлемством на правi оперативного управлiння;
- здiйснення контролю за фiнансовим станом Пiдприсмства шляхом

отрll\Iання фiнансових звiтiв;
- здiйснення iнших повноважень щодо угrравлiння Пiдприсмством

вi:повiдно до чинного законодавства Украiни та рiшень Власника;
- iнiцiювання у разi потреби проведення позачергових аудиторських

перевiрок фi нансово-госгlодарськоТ дi яльностi Пiдприемства;
- заслуховування звiтiв Керiвника Пiдприсмства;
- проведення аналiзу дiй Керiвника ГIiдприемства щодо управлiння

Пi:присмством;
- пiдготовка проектiв рiшень MicbKoT ради та iI виконкому, якi

стос\,ються дiяльностi Пiдприсмства;
- надання гrропозицiй про вiдсторонення Керiвника Пiдприсмства вiд

з:iйснення його повноважень та надання пропозицiй про обрання особи, яка
ти\lчасово здiйснюватиме повноваження Керiвника Пiдприемства;

- внесення пропозицiй щодо звiльнення Керiвника Пiдприемства у разi
пор}-шення Статуту, трудового контракту та чинного законодавства.

7.5. Керiвник Пiдприемства:
7.5.1. fiic без довiреностi вiд iMeHi Пiдприемства, представляс його iHTe-

peclt в opl,aнax державноТ влади та органах мiсцевого самоврядування, iнших
органах, у вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, пiдписуе
вiд l"tого iMeHi документи та видае довiреностi i делегус право пiдпису доку-
rteHTiB iншим посадовим особам Пiдприсмства, укладае договори, вiдкривас в

]ер,кавнiй казначейськiй службi УкраТни та установах банкiв поточнi та iншi

рах\ нки.
7,5.2, Самостiйно вирilr_rуе питання дiяльностi Пiдприемства за винятком

Ttlx. шо вiднесенi законодавством та цим Статутом до компетенцii Власника та
}'повноваженого органу.

7,5.3. Органiзовус роботу Пiдприсмства щодо надання населенню ме-
:l,tчноi допомоги згiдно з вимогами нормативно-правових aKTiB.

7.5.4, Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансового
пJан\ i п;iану розвитку Пi21гIрисмства, результати його господарськоТ дiяль-
HocTi. виконання показникiв ефективностi дiяльностi Пiдприемства, якiсть гtос-

.l\,г. шо надаються Пiдприсмством, використання наданого на гlравi оператив-
ного управлiння Пiдприемству майна i дохолу згiдно з вимогами
законодавства, цього Статуту та укладених Пiдприсмством договорiв.



-.-i.5. Користусться правом розпорядження майном та коштами Пiд-
-:.:.].:,^тва вiдповiдно до закоFIодавства та цього Статуту. Забезгrечус ефектив-
n- эi::it]рLlстання i збереження закрiпленого за Пiдприсмством на правi опера-
]i:з:-_r_r. с-) r правлiння майна.

-.5.6. У Me>lcax свосТ компетенцiТ видае накази та iншi акти, дас вказiвки,
о,.i.lз' ; зкоiзi для Bcix пiдроздi;r i в i працiвникi в [Iiдгlрисмства.

-.5.7. Забезпечуе контроль за веденням i зберiганням меди.tноТ та iншоi
-о:,,,:.:энтацiТ,

-,5.8. У строки i в порядку, що встановленi законодавством, повiдомляе
з: .--.,зi_]нi органи про буль-якi змiни в даних про Пiдприемство, внесення яких
:.--. С -;:ного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв
^; .]lr\13.],ських формувань с обов'язковим.

--5.9. Подас в ycTaнoB-rle}{oмy порядку Уповноваженому органу кварталь-
H).i..H1. фiнансову та iгrшу звiтнiсть Пiдприсмства, зокрема, rцорiчно до 01
.lit]iLr_ L] нада€ Уповноваженому органу бухгалтерську та статистичну звiтнiсть,
iно..,:ltацiю про рух основних засобiв, за запитом Уповноваженого органу
на_]]{ звiт про оренду майна, а також iнформаuiю про наявнiсть вiльних плош,
ПЭI1:;:НllХ ДЛЯ НаДаННЯ В ОРеIJДУ,

7.5.10. Приймас рiшення про прийняття на роботу, звiльнення з роботи
прашiвнltкiв Пiдприсмства, а ,гакож iншi, передбаченi законодавством про пра-
цю рiшення у сферi трулових вiдносин, укладас трудовi договори з працiвни-
Ka\IIi Пi:приемства. Забезпечус раrriональний добiр кадрiв, дотримання працiв-
HIlKa\lIt правил внутрiшнього трудового розпорядку. Створюс умови
пi:вltшення фахового i квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв згiдно iз
ЗаТВеР-]/kеНИМ В УСТаНОВЛеНОМУ ПОРЯДКУ ШТаТНИМ РОЗПИСОМ.

7.5.1 1. Забезгrечуе проведення колективних переговорiв, укладення ко-
_lектIiвного договору в порядку, визначеному законодавством УкраТни.

1.5.12. Призначае на посаду та звiльняс з посади медичного директора,
своiх заступникiв i головного бухгалтера Пiдприемства. Призначае на посади
та звi.r ьняс Kepi вникiв струк,гурних пiдроздiлi в, i нших працiвникiв.

-.5.13. Забезпечуе дотримання на Пiдприсмствi вимог законодавства про
о\орон}, працi, санiтарно-гiгiенiчних та лротипо)tежних норм i правил, ство-

рення на_-Iежних умов працi.
j.5.14. Вживас заходiв щодо своечасноi та в повному обсязi виплати за-

робiтноТ плати, а також передбачених законодавством податкiв, зборiв та
i ншltх обов' язкових плате>tti в.

-.-ý.l5. Несе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Пiдприемству з вини
KepiBHlrKa I1iдприемства, в IIорядку, визначеному законодавством.

7.5.16. Затверджус положенця гrро cTpyKTypHi пiдроздiли Пiдгrриемства,
iншi поrоження та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про премiювання працiвникiв за пiдсумками
Пirприсмства;

- порядок надходження i використання коштiв, отриманих як благодiйнi
внески, гранти та дарунки;

роботи



- ПОРЯДОк ПриЙМання, зберiгання, вiдпуску та облiку лiкарських засобiв
та \lе_]Iлчних виробiв.

1 .5.\7 , За погодженням iз Уповноваженим органом та вiдповiдно до
вil_\lог законодавства мас право укладати договори оренди майна.

7.5.18. ВСтановлЮ€ та затверджуе плату за послуги у вiдповiдностi до
вI,1\lог чинного законодавства.

7.5.19. Вирiшуе iншi питання, вiднесенi до компетенцii Керiвника Пiд_
ПРIlС\lСТВа згiДно iз законодавством, цим Статутом, контрактом мiж
В-lаснltкопл i Керiвником Пiлгlрисмства.

7.6. I-IаДання в орен/(у нерухомого майна, вiдбуваеться за рiшенням
КеРiВНИка Пiдприсмства з обов'язковим попереднiм погодженням з
УпОвноваЖеним органом в порядку, визначеному законодавством та актами
органiв мiсцевого самоврядування.

7.7. КеРiвник та головний бухгалтер Пiдприемства несуть персональну
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'язки через iншi причини обов'язки Керiвника виконус медич-
НИЙ .rИРекТор чи iнша особа згiдно з функцiональними (посадовими) обов'яз-
каN,tи.

8. Органiзацiйна структура Пiдприемства

8.1 . Що структури Пiдприсмства входять:
8. 1 . 1 . Адмiнiстративно-управлiнський персонал.
8.1.2. Щопомiжнi пiдроздiли, у тому числi господарчi.
8. 1 .3 .Лiкувально-профiлактичнi пiдроздiли (стацiонар, денний стацiонар,

КОНС}'-IЬТаТИВно-дiагностичнi, дiагностичнi вiддiлення, госпрозрахункове
вiллi.rення).

8.2. ФУнкцiональнi обов'язки та шосадовi iнструкцii працiвникiв
Пiдприсмства затверджуються Керiвником.

8.З. ШтаТНУ чисельнiсть Пiдприсмства Керiвник визначас на пiдставi фi-
НансоВоГо ПЛану Пiдприсмства, затвердженого в установленому цим Статутом
Порядк}'. з урахуванням необхiдностi створення вiдповiдних умов для забез-
печення належноТ доступностi та якостi медичноТ допомоги.

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Працiвники Пiдприемства мають право брати участь в управлiннi
Пi.rприсмсТвом через загальнi збори або конференцiю трудового колективу,
прОфеСiйнi спiлки, якi дiють у трудовому коJIективi, спостережну раду, iншi
ОРГаНlt. УПоВНоваженi трудовим колективом на представництво, вносити
ПРОПОЗИЦii ЩоДо полiпшення роботи Пiдприсмства, а також з питань
СОцiапьно-культурного i побутового обслуговування. Представники первинноТ
пРОфСпi.'lковоi органiзацiТ лредставляють iнтереси працiвникiв в органах



'. ]эев-liння Пiдприсмства вiдповiдно до законодавства. Пiдприсмство
зобов'язано створювати умови, якi б забезпечували участь працiвникiв у його
r правriннi.

9.2. Трудовий колектив Пiдприсмства складаеться з ycix працiвникiв, якi
.-восю працею беруть участь у Його дiяльностi на ocHoBi трудового договору
lKoHTpaKTv, угоди) або iнших форм, що регулюють труловi вiдносини працiв-
HIlKa з Пi.rприемством.

9.3. Що складу органiв, через якi труловий колектив реалiзус свое право
на \,часть в управлiннi Пiдприсмством, не може обиратися Керiвник
Пi:прltсмства. Повноваження цих органiв визначаються законодавством.

9.-1. Виробничi, труловi та соцiальнi вiдносини трудового колективу з
а:ltiнiстрацiсю ПiдприемстI]а регулюються коJlективним договором.

9.5.. Право укладання колективного договору надасться Керiвнику
Пi:прlrсr,lства, а вiд iMeHi трудового колективу - уповноваженому ним
орган},.
Сторони колективного договору звiтують на загальних зборах колективу не
\Iенше нiж один раз на piK.

9.6. Питання щодо гtолiпшення умов працi, життя i здоров'я, гарантii
обов'язкового медичного страхування працiвникiв Пiдприсмства та iх сiмей, а
також iншi питання соцiального розвитку вирiшуються трудовим колективом
вi:повi.lно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Щжерелом коштiв на оплату прашi працiвникiв Пiдприемства е

коштIl. отриманi в результатi його господарськоi некомерцiйноi дiяльностi.
Форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi ставки,

cxe\Ill посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, догIлат,
преrril't. в!lнагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних
вип--Iат встановлюються у колективному договорi з дотриманням норм i гаран-
тiй, передбачених законодавством, генеральною та галузевою угодами. MiHi-
\Ia-IbHa заробiтна плата працiвникiв не може бути нижчою вiд встановленого
законо.]авством мiнiмального розмiру заробiтноi плати.

Уr,tови оплати праlli ,га матерiального забезпечення Керiвника
Пiдприсмства 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

1 0. l. Пiдприсмство самостiйно здiйснюе оперативний та бухгалтерський
облiк результатiв cBoei дiяльностi та веде обробку i облiк персональних даних
прашiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок
ведення бухгалтерського облiку та облiку персональних даних, статистичноi,
фiнансовоТ та кадровоi звiтностi визначаеться чинним законодавством
Украiни.



10.2. Пiдприемство несе вiдповiдальнiсть за своечасне i достовiрне по-
-]ання передбачених форпд звiтностi вiдповiдним органам.

l0.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприсмства
з:il"tснюють вiдповiднi дер>rtавнi органи в межах ii повноважень та встанов-
.lеного чIlнним законодавством Украiни порядку.

10.4. Уповноважений орган мае право здiйснювати контроль за

?iнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприемства та контроль за якiстю i

.'б.-ЯГО\1 НаДаннЯ медичноТ допомоги. Пiдприсмство подае Уповноваженому
орган\' на Його вимогу бухг,аптерськиЙ звiт та iншу документацiю, яка сто-
--\ сться фi нансово-господарськоТ, кадровоТ, медичноТ дiяльностi,

l0,5. Контроль якостi надання медичноi допомоги хворим на
Пi:прlrсrrствi здiйснюсться шляхом експертизи вiдповiдностi якостi наданоi
1.1е:;lчноiJопомоги мiжнародним принципам доказовоi медицини, вимогам
. j-.\ зевIlх стандар],iв у сферi охорони здоров'я l,а законодавству.

1 l. Припинення дiяльностi

' 1 1.1 . Припинення дiяльностi Пiдпри€мства здiйснюеться в установлено-
\п, порядку вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни.

1 1.2. У разi припинення Пiдприемства (лiквiдацii, злиття, гtодiлу, приед-
нання або перетворення) yci активи Пiлприемства передаються однiй або кiль-
Ko\l неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зараховуються до до-
\о-]},бюдх<ету.

12. Порялок внесення змiн до Статуту Пiдприемства

l2.1 . Змiни до цього Статуту вносяться за рiшенням Уповноваженого
органу шляхом викладення Статуту у новiй редакчii.

|2.2. Змiни до цього Статуту пiдлягають обов'язковiй державнiй
реестрацii у порядку, встановленому законодавством Украiни.

Заступник мiського голови з питань
:iяльностi виконавчих органiв,
-]иректор департаменту охорони
з.]оров'я населення ЩнiпровськоТ
rricbKoT рали

-1 бс,I^-
А. А. Бабський
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