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1. Загальнi положення

1.1. Комунальне некомерцiйне пiдприемство <лiвобережна
стоматологiчна попiклiнiкu .Щнiпровськоi MicbKoi Ради (далi - ПiдприемЙво) езакладоМ охоронИ здоров'Я комунaлъним унiтарним некомерцiйним
пiдприеМством, щО надае послуги вторинноi (спецiалiзованоi) медичноi
допомоги будь-яким особам У порядку та на умовах, установленихзаконодавством УкраiЪи та цим Статутом.

1,2, ПiдПриемствО створено на пiдставi рiшення .Щнiпровськоi MicbKoi
Р4ди вiд 19-02-2020 лЬ 42154 вiдповiдно до ЗЪкону УI9аihи <Про мiсцеве

закJIаду
ерцiйне
MicbKoi

1,3, Пiдприемство е правонаступником усього майна, Bcix прав та
обов'язкiв КомунаJIьного закJIаду <Лiвобережна стоматологiчна полiклiнiко>.

1,4, Власником Пiдприемства е територiалъна громада MicTa ,.Щнiпра, вособi .Щнiпровськоi MicbKoi Ради (далi Ёласник), iдентифiкацiйний^ код
26510514, мiсцезно<одження: просп. .Щмитра Яворницького, буi.ТS, м. .Щнiпро,
.Щнiпропетровська область, 49000, YKpaiHa.

1,5. Пiдприемство е пiдпорядкованим, пiдзвiтним та пiдконтрольним
департаМентУ охорони здоров'я населеннrI ,.Щнiпровськоi MicbKoi р4ди (далi _
Уповноважений орган).

1,б, Пiдприемство здiйснюе господарсъку некомерцiйrry дiялънiсть,
спрямовану на досягнення соцiальних та iнших резулътатiв без мети одержulнЕя
прибутку.

1.7. Забороняеться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) Пiдприем-
СТВа абО ik ЧаСТИНИ СеРеД ЗаСновникiв (уlасникiв), працi"нипiu noryrr*i"o.o
некомерцiйного пiдприемства (rqpiм оIUIати ikHboi працi, HapEжyBaHIUI единого
СОЦiаЛЪНОГО ВНеСКУ), ЧЛенiв органiв управлiння та iнших пов,язаних з ними
осiб.

1.8. Не вважаеться розподiлом доходiв (прибуткiв) Пiдприемства, в
тання Пiдприемством власних доходiв
нЕя видаткiв на утримання такоi
мети (цiлей, завдань) та напрямiв

дlяльност1, визначених цим Статутом.
1.9. Щоходи використов}ються викJIючно для

фiнансування вид еалiзЪцii ,.r" (цiлей, завданъ) танапрямiв дiяльнос документЕlми.
1,10, ПiдприеМство У своiЙ дiяльностi керуеться Конституцiею Украihи,господарським та Щивiльним кодексЕlми УIgаrъи, закон€lми Уrgаrни, постано-

вами Верховноi Ради Украiни, актами Президента Украiни та кабiнету MiHicT-piB Украihи, загаJIьнообов'язковими для Bcix закпадiвЪхорони здоров'я нак€}за-



ми та iнструкцiями MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни, загапьнообов'яз-
ковими нормативними актами iнших центр€rльних органiв виконавчоi влаци,
вiдповiдними рiшеннями мiсцевих органiв 

""*o"u""o1 "rrчд", рiшеннями Micb-
Koi 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. НаймеЕуванIuI:
2,|,l, Повне найменування Пiдприемства - Комуншlьне некомерцiйне

пiдприемство <лiвобережна стоматологiчна полiклiнi*uо Д"i.rровськоi Micbkoi
ради.

2.1.2. Скорочене найменування Пiдприемства - кнП (лСГD) Д/Р.2.2. МiсцезнахоДженЕя Пiдприемс"в"' вул. Столетова, 13, м.,.Щнiпро,
49000, Украihа.

3. Мета та предмет дiяльностi

3.1. основною метою створення Пiдприемства е наданЕя вторинноi (спе-
цiапiзованоi) амбулаторноi стоматологiчноi допомоги дорослому та дитяIIому
населенню MicTa в порядку та обсягос, установленID( чинним законодавством
Украiни.

3.2. Вiдповiдно до поставленоi мети предметом iяльностi Пiдприемства
е:

- створення р.rзом iз Власником уN{ов, необхiдних для забезпечення дос-тупноi та якiсноi медичноi допомоги населенню, органiзацii на.пежного управ-лiння внутрiшнiм лiкувал но-дiагностиllним .rроц..оп,t i ефективного викорис-
тання майна та iнших pecypciB Пiдприемства;

- надання пацiентам вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни
на безвiдплатнiй та вiдплатнiй ocHoBi послуг вторинноi (спецiалiзоваIrоТj ста-
цiонарноТ медичноi допомоги, у тому 

"".оi.*.rрЪ"оi (невiдкл4дноi), необхiд-
Hoi ДЛЯ ЗабеЗПеЧеННЯ НШrеЖноi профiлактики, дiагностики i лiкування хвороб,
травм, отруень чи iнших розладiв здоров'я, медичного контролю за перебЬом
вагiтностi та ведення пологiв i пiсляпоrrо.о"о.о перiоду;

- надання пацiснтам вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiнина безвiДплатнiЙ та вiдплатнiй ocHoBi спецiа.гliзованоТ аллбулаторноТ медичноi
допомоги (спецiшriзована медична практика);

- органiзацiя, у разi потреби, наданнrI пацiентам медичноi допомоги бiльш
високого рiвня спецiалiзацii на базi iнших закJIадiв охорони здоров'я шляхом
направленЕrI пацiснтiв до цих закладiв У порядку, встановленому зако-
нодавством Украihи;

- органiзацiя взаемодii з iншими закладами охорони здоров'я з метою за-
безпеченнrI наступництва у наданнi медичноi допомоги на рiзних рiвнях таефективного використання pecypciB системи медиЕIного обслугЬ"у"*о;



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

- направлення на медико-соцiшIьну експертизу осiб зi стiйкою втратою
працездатностi;

- проведення профiлактичних оглядiв;
- виробництво лiкарськlос засобiв;
- придбання, зберiгання, перевезення, реалiзацiя (вiдгryск), знищення, ви-

користання наркотиtIних засобiв, психотропних речовин, прекурс opiB ;- органiзацiЯ та проведенЕrI з'iЪдiв, конгресiв, ."r.rоiiрлiв, Ha)rKoBo-
практичних конференцiй, наукових форумiв, круглих столiв, ceMiHapiB тощо;

- видавнича дiяльнiсть (науково-виробничi, HayкoBo-.rpaor.r"i, навчальнi
та довiдковi видання);

- видавництво навч€lпьноi та монографiчноi лiтератури;
_ навчапьно-методична, науково-дослiдницька робота;- провадження зовнiшньоекономiчноi дiяльностi згiдно iз законодавст-

вом УкраiЪи;
- здiйснення iншОi, не забороненоi закоНодавством УкраiЪи дiяльностi,

необхiдноi дJIя належного забезпечення та пiдвищення якостi лiкувапьно-
дiагностичного процесу, управлiння ресурсами, розвитку та пiдвищення якостi
кадрового потенцiшу Пiдприемства.

3.3. Пiдприемство може бути клiнiчною базою вищих медичних нав-
чЕlльних закл4дiв ycix piBHiB аrqредитацii та закJIадiв пiслядиIшомноI освiти.

3.4. Пiдприемство надае медичнi послуги на пiдставi лiцензii на медшIну
практикУ. Якщо дJlя проВадження певнID( видiв дiяльностi, передбачених Ста-
тутом, необхiдний спецiальний дозвiл (найменування засновника), отримуе йо-
го в порядку, визначеному законодавством УrqраiЪи.

3.5. Пiдприсмство мае право займатися iншими видаI\dи дiяльностi, не пе-
редбачеНими У ЦЬОIчIУ CTaTyTi i не забороненими законодавством Уlgаiни.

4. Правовий стаryс

4.|. Пiдприемство е юридшIною особою гryблiчного права. Права та
обов'язки юридичноi особи Пiдприсмство набувае з дня йо.о державноi
реестрацiТ.

4.2. Пiдприсмство користуеться закрiгшеним за ним комунЕrльншrл Mar]i-
ном, що е власнiспо територiагlьноi гром4ди м. Щнiпра на правi оперативною
упрашiнrrя.

4.З. ПiдПриемствО здiйснюе некомерцiйrry господарську дiяльнiсть, орга_
нiзовуе свою дiяльнiсть вiдповiдно до фiнансового плаIý., затвердженого в
уст€lновЛеномУ порядку, самостiЙно оргаНiзовуе виробництво продукцii (робiт,
посrгуг) i реагliзуе ij за цiнами (тарифаrr,rи),
новJIеному законодавством.

4.4- Збитки, завданi Пiдприемству внаслiдок виконання рiшень органiв
державноi влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом
неконституцiйними або недiйсними, пiдляг€lють вiдшкодуванню зазначеними

що визначаються в порядку, вста-



органами добровiльно або за рiшенням суду.
4,5, ,.Щля ськоi некомерцiйноi дiяльностi Пiдприем-ство залуrае i ально-технiчнi, бiнансовi, трудовi та iншiвиди pecypciB, заборонено законодавством УкраiЪи.
4,6, Пiдприемство ма€ с€lмостiйний баланс, рzlхунки в .Щержавнiй казна-чейськiЙ службi УкраiЪи, установах банкiв, круглу печатку зi cBoiM найменува-нням, штампи, а також бланки з власними реквiзитаI\{и.
4.7. Пiдприемство мае право укладати угоди (договори), набувати май-нових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бут" о.обоЙ, яка бере

rIастЬ У справi' що розглядаеться В судаХ УкраiЪи, йi*"чрод"." та тре-тейських судах.
4,8, Пiдприемство визначае свою органiзацiйну структуру та встановлюе

чисельнiсть працiвникiв. Штатний por.r"i Пiдприемства затверджуеться Упов-
нов€Dкеним органом.

а пiдставi лiцензii на медичнуПРаКТ лише Ti види медичноТ пр#тики, я цри видачi лiцензiТ на медичну прак-
тику.

5. Статутний капiтал. Майно та фiнансування

5,1, Майно Пiдприемства е комунaльною власнiстю i закрiплюеться заниМ на правi оператиВного управлiння. Майно Пiдприемства cT€lHoBJUITb
необороТнi та оборотнi активи, ocHoBHi засоби та кошти, а також iншi цiнностi,переданi йому Власником,
лансi Пiдприемства.

BapTicTb яких вiдображаеться у с€lмостiйному ба-

5,2, Пiдприемство не мае права вiдчужувати або iншим способом розпо-ряджатись закрiпленим за ним майном, що належитъ до ocHoBHlD( фондiв безпопередньоi згоди з Уповноваженим органом.
пiдприемство не ма€ права безоплатно передавати належне йому майноTpeTiM особам (юридичним чи фiзичним о.об-ф без попередньоi згоди зУповновах(еним органом, KpiM випадкiв, прямо передбачених законодавством.yci питання, якi стосуються вiдмови вiд права на земельну дiлянц, Щоперебувае на балансi Пiдприемства, аб l iT вiдчуження, вирiшгуlоться виключноВласником.
5.з. фкерелами формування майна та коштiв Пiдприемства е:
5,3,1, Комунальне майно, передане ПiдприемствУ вiдповiдно до рiшенняпро його створення.
5.З.2. Кошти мiсцевого бюджету.
5.3.З. Власнi надходженЕя Пiдприемства: кошти

поюдженЕям з Уповнов€Dкеним органом) майна,
оператиВногО управлiння; кошти та iнше майно,
про4rкцii фобiт, послуг).

5.З.4. Щiльовi кошти.

вiд передачi в оренду (за
закрiпленого на празi

одержанi вiд реаrriзшдii

5



5,3,5, Кошти, отриманi за договорами з центральним органом виконавчоiвлаци, що реалiзуе дерЖавIry полiтикУ у сферi д"рiч"""" бЬч".ових гарантiймедичного обслуговування населенЕrI.
5.3.6. Кредити банкiв.
5.з .7 . Майно, придбане в iнших юридичних або фiзичнlоl осiб.
5.3.8. Майно, щО о або у й.о"дi безповоротноi фi-нансовоi допомоги чи йних BHecKiB, пожертвУвань юри-диtIниХ i фiзичнИх осiб ня коштlв на викон€lнЕя програм соцiшrьно-економiчного розвитку регiону, програм розвитку медичноi гшlузi.
5,з,9, Маtно ,u *о*", b"p"ru"i з iнших джерел, не заборонених чиннимзаконодавством Уlgаiни.
5,3,10, IHцi джерела, не забороненi законодавством. Ви.ггуlення майнапiдприемства може мати мiсце лише у випадк€lх, передбачених чинним зако-нодавством Уrqраiни.
5,4, Статутний капiтшr Пiдприемства становить 1 .р". 00 коп. (однагривня 00 коп.).
5.5. Пiдприемство може одер)Iq/вати щредити дJIя виконанЕя cTaTyTHlD(завдань за попереднiм погодженням з Уповнова)кеним оргulном.
5,б, Пiдприемство мае право надавати в оренду майно, защрiплене за нимна правi оперативного управлiння (за .rо.r"р.д"i, .rо.од*."оt,n з Уповнов€Dке-ним органом), юридичним та фiзичнr- о.обu, вiдповiдно до чинного законо-

давства Украihи та локальних нормативних aKTiB op.oi" ,i.ц."о"о самовря-
дування.

5,7, ПiдПриемствО самостiйно здiйснюе оперативний, бухгалтерський
облiк, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звiтнiстъ i подае iT органам,
уповнов€l)кениМ здiйснювати контроль за вiдповiдними напрямulми дiяльностiпiдприемства У визначеному законодавством порядку.

5,8, Власнi надходженнrt Пiдприемства використовуютъся вiдповiдно дочинного законодавства Украihи.

6. Права та обов'язки

6.1. Пiдприемство мае право:
б.1.1. Звертатися у порядку,

р€шьних та мiсцевих орг€lнiв викон
вання, а також пiдприемств i органiзацi
порядкування для отриманнrI iнформац
нанЕя покладених на Пiдприемство завдань.

6,1,2, СаМОСТiЙНО ПЛаНУВаТИ, ОРганiзовувати i здiйснювати свою статут-ну
ДiЯЛЬНiСТЬ, ВИЗНаЧаТИ ocHoBHi напрямки свого розвитку вiдповiдно до cBoikзавдань i цiлей, у тому числi спрямовувати отриманi вiд господарськоi дiялъ-HocTi кошти на утримання Пiдприем.r"u r. його матерiапьно-технiчне забезпе-ченнrI.

6,1,3, УКЛаДаТИ ГОСПОДаРСЬКi Угоди з пiдприемств€ll\dи, установами, орга-НiЗаЦЙМИ НеЗаЛеЖНО ВiД фОРм власностi та пiдпорядкування, а також фiзични_



!ffr осфаI,tr{ вi,щlовiдно до законодавства. Здiйснювати спiвробiтництво з iHo-
зе чнЕ!tи органiзацiями вiдповiдно до законодавства.

6,|,4, Самостiйно визначати н€lпрямки використ€lнIIя коштiв у порядку,! ' аiЪи, враховуючи норми Стаrу.у. 
-

ицтво, реконструкцiю, капiтагlьний та
значеному законодавством порядку.
нови та органiзацii для реапiзацii cBoixстатугних завдань у визначеному законодавством порядку.

6,1,7, Спiвпрацювати з iншими закJIадами охорони здоров'я, на5ковими
установ€lми та фiзичними особами - пiдприемцями.

б,1,8, Надавати консультацiйну до.rоrоry з питань, що н€lлежать до йогокомпетенцii, спецiаrriстам iнших закладiв оrоро"" здоров'я за ix з€lпитом.
6.1 .9. Створювати cTpy*TypHi пiдроздiлЪ Пiдприем.r"u 

"й.rовiдно до чи-нного законодавства Украiни.
6.1 . 10. Здiйснювати iншi права, що не

давству.
6.2. Пiдприемство:
6,2,|, Створюе н€tлежнi умови для високопродуктивноi працi, забезпечуе

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

6,2,2, Здiйснюе бухгалтерсъкий облiк, веде фiнансову та статистичну
звiтнiсть згiдно iз законодавством.

6.3. Пiдприемство зобов'язано:
6,3,1, КеруватисЬ у своiй дiяльностi Констиryцiею УкраiЪи, закон€lмиУкраiЪи, акт€lми Президента YKpaiH и та Кабiнеry MiHicTpiB Уlgаiни, норма-тивно-правовими €жтапdи MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкршЪи,'iншими

нормативно-правовими актами, рiшеннями MicbKoi рuд" та iT виконавчого ко-Ml мiського голови, н€lкЕtз€lми департаменту охоронизд BcbKoi MicbKoi р4ди та цим Статугом.
ю дlяльнlсть з метою решiзацii единоi комплексноiполiтики в галузi охорони здоров'я за вiдповiдним напрямком (мети та пред-мета дiяльностi).

6,з,З, Створювати NIя працiвникiв належнi i безпечнi умови працi, забез-печувати додержання чинного законодавства Украiъи про працю, правил танорм охорони працi, технiки безпеки, соцiшlьного стрzlхування.
6,з,4, Забезпечувати своечасну сплату податкових та iншшr обов'язковID(

ПЛаТеЖiВ З УРаХУВаННЯМ СВОеI сТатутноi дiяльностi та вiдповiдно до чинногозаконодавства УкраiЪи.
6,з,5, Розробляти та реалiзовувати кадрову полiтику, контролювати пiд-в атестацiю працiвникiв.

и власнi надходженЕя та витрачати ik з метою забезпе-Ч емства вiдповiдНо до чинного законодавства Украiни таIБого Статуту.

суперечать чинному законо-
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7. Управлiння Пiдприемством

7 ,|. Управлiння Пiдприемством здiйснюе Власник та Уповновокений
орган.

7,2, Поточне керiвництво (оперативне управлiння) Пiдприемством
здiйснюе керiвник Пiдприемства - генеральний директор fiиректор) (дшi -Керiвник), який призначаеться на посаду i звiльняеться з неi на пiдставi
розпорядження мiського голови вiдповiдно до порядку, визначеного чинним
законодавством, та який вiдповiдае квшriфiкацiйним вимогам MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни. Строк найму, права, обов'язки i вiдповiд-йi.r"
керiвника, умови його матерiагlьного забезпечення, iншi рлови найму визна-
ч€lються контрактом.

7.3. Що винятковоi компетенцii Власника належить:
- гrрийняття рiшення про лiквiдацiю, реорганiзшliю а перепрофiловання

Пiдприемства;
- прийrrЯття рiшень про вiдчуженrrя вiдповiдно до закону майна Пiд-

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

вчинення Пiдприемством господарського зобов'язаншI, щодо якого е заiнте-
pecoBaHicTb, i значного господарського зобов'язанЕя, предметом яклtх е майно,
роботи, послуги чи сума коштiв, BapTicTb якlD( перевицIуе двадцять п'ять вiд-
coTKiB BapTocTi активiв Пiдприемства за даними останньоi рiчноi фiншlсовоi
звiтностi, та В iнцrиХ випадкаХ, устаноВJIениХ чинниМ законодавством УкраiЪи;

прийнятТя рiшенЬ щодо отримання Пiдприемством банкiвських щреди-
TiB, укладення договорiв застави, iпотеки,
дйльнiсть та внесення до них змiн.

концесii, лiзинry, угод про спiльну

7.4. Що компетенцii Уповнова)кеного органу належитъ:
- затвердження, внесення змiн та доповнень до Стаryry Пiдприемства;
- затвердження штатного розпису Пiдприемства;
- погодженнrI встановлення фо"ду оплати працi на Пiдприемствi на умо-вах, визначених колективним договором (угодою);
- погодженIuI та затвердження рiчних фiнансових планiв Пiдприемства;
- погодження кошторису доходiв i видаткiв Пiдприемства уння коштiв з мiського бюджету;
- погодження розмiщення коштiв, переданID( до стацлного

Пiдlриемства, на депозитних p€lxyнKax;
- здiйсненЕя контроJIю за фiнансовим станом Пiдприемства IIIJIяхом

отримання фiнансових звiтiв;
- ЗДiЙСНеННЯ iНШИХ ПОВНОВажень щодо управлiння Пiдприемством

вiлповiдно до чинного законодавства Украihи та рiшень Власника;
- шrцlювання у разi потреби проведення позачергових аудиторських

первiрок фiнансово-господарськоi дiяльностi Пiдпри.r.r"ч;
- заслуховування звiтiв Керiвника Пiдприемства;
- проведення аналiзу дiй Керiвника Пiдприемства щодо управлiння Пiд-

разi отрима-

капiталу

присмством;



- пiдготовка цроектiв рiшень Micbkoi ради та iT виконкому, якi сто-суються
дiяльностi Пiдприемства;

- надання пропозицiй про вiдсторонення Керiвника Пiдприемства вiд
здiйснення його повновЕDкень та надання пропозицй про обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повнова)кення Керiвника Пiдпри.r.r"ч;

- внесення пропозицiй щодо звiльненrrя Керiвника Пiдприемства у разiпорушення Статуту, трудового контракту та чинного законодавства.
7.5. Керiвник Пiдприемства:
7,5,I. Дiе без довiреностi вiд iMeHi Пiдприемства, представляе його iHTe-

реси в орган€ж державноi влади та органах мiсцевого с€lмоврядуванЕя, iнших

рахунки.
7,5,2. Самостiйно вирiшуе питан я дiяльностi Пiдприемства за винятком

тих, що вiднесенi законодавством та цим Статутом до компетенцii Власника.
7.5.з- Органiзовуе роботу Пiдприемства щодо надання населенню ме-

дичноi допомоги згiдно з вимогами нормативно-правових aKTiB.
7-5.4. Несе вiдповiдаllьнiсть за формування та виконЕlння фiнансовогоплану i плану розвитку Пiдприемства, результати його господарськоТ дiяль-

HocTi, виконання пок€вникiв ефективностi дiяльностi Пiдприемства, якiсть пос-
луг, щО надаютьСя Пiдприемством, використ€lнЕя наданого на правi оператив-
ного управлiння Пiдприемству майна i доходу згiдно з вимогами законодав-
ства, цього Статугу та укJIадених Пiдприемством договорiв.

7 .5.5. Корисryеться правом розпорядження майном та кошт€lми Пiд-
приемстВа вiдповiдно дО законодавства та цього Статуту. Забезпечуе ефектив-
не використання i збереження закрiпленого за Пiдприемством на правi^опера-
тивного управлiння майна.

7.5.6. У межах своеi компетенцii видае накази та iншi акти, дае вказiвки,
обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв i працiвникiв Пiдприемства.

7.5-7- Забезпечуе контроль за веденням i зберiганням медичноi та iншоi
лоtgrментацii.

7,5,8. У строки i в порядкУ, Що встановленi законодавством, повiдомJIяе
вiдповiднi органи про будь-якi змiни в даних про Пiдприемство, внесенЕя яких
до единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв
та громадських формувань е обов'язковим.

7,5.9. Подае в установленому порядку Уповноваженому органу кварталь-
ку" рiчнУ, фiнансову та i"-y звiтнiсть Пiдприемства, зокрема, щорiчно до 01
Jютого надае УповновФкеному органу
iнформацiю про рух основних засобi
нада€ звiт про оренду майна, а також i
при;Iатних для надання в оренду.

7,5,10. Приймае рiшеннЯ про прийняття на робоry, звiльнення з роботипраuiвникiв Пiдприемства, а також iншi, передбаченi законодавством про пра-



цю рiшення у сферi трудових вiдносин, укJIада€ трудовi договори з працiвни-
ками Пiдприемства. Забезпечуе рацiоншlьний добiр кадрiв, дотримання працiв-
никами правил внутрiшнього трудового розпорядку. Створюе уI\{ови пiдвище-
ння фахового i квапiфiкацiйного рiвня працiвникiв згiдно iз затвердженим в

установленому порядку штатним розписом.
7.5.|1. Забезпечуе проведення колективних переговорiв, укладення ко-

лективного договору в порядку, визначеному законодавством УIgаiЪи.
7.5.|2. Призначае на посад} та звiльняе з посади медичного директорq

cBoix заступникiв i головного бухгшlтера Пiдпри€мства. Призначае на посади та
звiльняе керiвникiв структурних пiдроздiлiв, iнших працiвникiв.

7.5.13. Забезпечуе дотриманЕя на Пiдприемствi вимог законодавства про
охороЕу працi, санiтарно-гiгiснiчних та протипожежних норм i правил, ство-
peнrr I належних умов працi.

7.5.|4. Вживае заходiв щодо своечасноi та в повному обсязi виплати за-

робiтноi плати, а також передбаченрtх законодавством податкiв, зборiв та iнших
обов'язкових платежiв.

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

7.5.|6. Затверджу€ положення про cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприемства,
iншi положенЕя та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- положення про премiювання пршдiвникiв за пiдсумками роботи
Пiдприемства;

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

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

7.5.|7. За погодженням з Уповноваженим органом та вiдповiдно до ви-
мог законодавства мае право укJIадати договори оренди майна.

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

7 .5.I9. Вирiшус iншi питання, вiднесенi до компетенцii Керiвника Пiд-
приемства згiдно iз законодавством, цим Статутом, контрактом мiж Власником
i Керiвником Пiдприемства.

7.6. Надання в оренду Еерухомого 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 персональЕу
вirтrовiдшlьнiсть 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-
II},вIIти своi обов'язки через iншi причини обов'язки Керiвника виконуе медич-
нlй лиректор чи iнша особа згiдно з функцiонапьними (посадовими) обов'яз-
кzlми.
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8. Органiзацiйна структура Пiдприемства

8.1. Що структури Пiдприемства входять:
8. 1 . 1 . Адмiнiстративно-управлiнський вiддiл.

8.3. Штатну чисельнiсть Пiдприемства Керiвник визначае на пiдставi фi-
нансового плаIIу Пiдприсмства, затвердженого в установленому цим Статугом
порядку, з урахуванням необхiдностi створення вiдповiдних ).мов для забез-
печення належноi доступностi та якостi медичноi допомоги.

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Працiвники Пiдприемства мають право брати )пIасть в управлiннi
Пiдприемством через загальнi збори трудового колективу, професiйнi спiлки,
якi дiють у трудовому колективi, спостережну раду, iншi органи, уповноваже-нi
трудовим колективом на представництво, вносити пропозицii щодо полiп-
шення роботи Пiдприемства, а також з питань соцiально-кулътурного i побуто-
вого обслуговування. Представники первинноI профспiлковоi органiзацii пред-
ставляютъ iнтереси працiвникiв в органах управлiння Пiдприемства вiдповiдно
до законодавства. Пiдприемство зобов'язано створювати )rмови, якi б забезпе-
чув€tли участь працiвникiв у його управлiннi.

9.2. Трудовий колектив Пiдприемства скJIадаеться з ycix працiвникiв, якi
своеЮ працею беруть участь у його дiяльностi на ocHoBi трудового договору
(контракту, угоди) або iнших форм, що реryлюють трудовi вiдносини працiв-
ника з Пiдприемством.

9.3. ЩО СКЛаДУ органiв, через якi трудовий колектив реалiзуе свое право на
)п{асть в управлiннi Пiдприемством, не може обиратися Керiвник Пiдприем-
ства. Повноваження цих органiв визначаються законодавством.

9.4.- Виробничi, TpyloBi та соцiальнi вiдносини трудового колективу з
адмiнiстрацiею Пiдприемства реryлюються колективним договором.

9.5. Право укJIадання колективного договору надаеться Керiвнику Пiд-
при€мства, а вiд iMeHi трудового колективу-уповноваlкеному ним органу.
сторони колективного договору звiтують на загальних збора< колективу не
менше нiж один раз на piK.

9.6. Питання щодо полiпшення умов працi, життя i здоров'я, гарантii
обов'язкового медичного страхування працiвникiв Пiдприемства та ix сiйей, а
також iншi питання соцiального розвитку вирirrгуrоться трудовим колективом
вiдповiдно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Щжерелом коштiв на оплату працi працiвникiв Пiдприемства е кошти,
отриманi в результатi його господарськоi некомерцiйноi дiяльностi.

8.\.2.,Щопомiжнi пiдроздiли, у тому числi господ чi.
8.1.3. Лiкувапьно-профiлактичнi пiдроздiли (стацiонарнi вiддiлення та

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

приемства затверджуються Керiвником.
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Форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi ставки,
схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доIUIат,
премiй, винагород та iнших заохочув€UIьних, компенсацiй""* i гарантiйних
виплат встановJIюються у колективному договорi з дотриманЕям норм i гаран-
тiй, передбачених законодавством, генерЕtльною та галузевою угодам". йi"i-
м€Lпьна заробiтна Iшата 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

10.1. Пiдприемство самостiйно здiйснюе оперативний та бухгштерський
облiк результатiв cBoci дiяльностi та веде обробку i облiк персональних даних
працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок
веденнЯ бухгалтерськогО облiкУ та облiкУ персон€rЛьних даних, статистичноi,
фiнансоВоi та кадровоi звiтностi визначаеться чинним законодавством Украi'-ни.

10.2. ПiДПРИеМсТВо несе вiдповiдальнiсть за своечасне i достовiрне по-
дання передбачених фор, звiтностi вiдповiдним органам.

10.З. КОНТРОль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприемства
здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах ix повноваженъ та встанов-
леного чинним законодавством Украiни порядку.

10.4. Уповноважений орган мае право здiйснювати контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприемства та контроль за якiстю i
обсягом надання медичноi допомоги. Пiдприемство подае Уповноваженому
органу на його вимоry бухгагlтерський звiт та iншу документацiю, яка сто-
суеться фiнансово-господарськоi, кадровоi, медичноi дiяльностi.

10.5. КонтролЬ якостi надання м дичноi допомоги хворим на Пiдприем-
cTBi здiйснюеться цшяхом експертизи вiдповiдностi якостi нqданоi медичноi
допомоги мiжнародним принципам док€rзовоi медицини, вимогам г€tлузевих
стандартiв у сферi охорони здоров'я та законодавству.

1 1. Припинення дiяrьностi

l 1.1. Припинення дiяльностi Пiдприемства здiйснюеться в установлено-
му поряДку вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни.

l|.2. У разi припинення Пiдприемства (лiквiдацii, злиття, подirry, приед-
нання або перетворення) yci активи Пiдприемства передаються однiй або-кiль-
ком неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зара<овуються до до-
ходу бюджету.

L2



12. Порядок внесення змiн до Статуту Пiдприемства

|2.|. змiни до цього статуту вносяться за рiшенням уповноваженого

органу шляхом викладення Статуту у новiй редакuii,
|2.2. змiни до цього cru"yry пiдлягають обов,язковiй державнiй рее-

страчii у порядку, встановленому законодавством Украiни.

Заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв,

директор департаменту охорони
здоров'я населення .Щнiпровськоi
MicbKoT ради

А. А. Бабський
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