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Цей статут е новою редакщею статуту Комунального закладу 
«Дншровський центр первинноТ медико-саштарно'Т допомоги № 12», повшстю 
зареестрований 07.10.201 1року номер загшсу 12241020000053286. 

1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комунальний заклад «Дншровський центр первинноТ медико-
санггарно!" допомоги № 12» (дал! - Центр) - е комунальним закладом охорони 
здоров'я населения ДншровськоУ мюько!" ради, що надае первинну медико-
саштарну допомогу (дал1 - ПМСД) населению ж/р Таромське та с. Яснс 
м. Дншро (дал! - населения). 

1.2. Центр створений рпиенням сесп Дшпропетровсько'Т мюько'Т ради 
в1д 14.09.11 № 36/15 «Про створення центр1в первинноУ медико-саштарно'Т 
допомоги» I е правонаступником Комунального закладу «Мюька лжарня 
№ 22» (дальЗасновник). 

1.3. Центр заснований на баз! Комунального закладу «М1ська Л1карня 
№22», в1докремленоУ частини комунально'Т власност! Засновника, у власност) 
якоУ перебувае частина майна переданого 11,ентру. 

Представником Засновника е департамент охорони здоров'я населения 
ДншровськоУ мюькоУ ради (дшн - уповноважений орган управл1ння). 

1.4. Центр у своУй Д1яльност1 керуегься Конституьпею УкраУни, 
законами УкраУни, постановами ВерховноУ Ради УкраУни, актами Президента 
УкраУни та Кабжету М1н1стр1в УкраУни, а також актам'и уповноваженого 
органу управлшня та 1ншими нормативно-иравовими актами 1 ним Статутом. 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА М1СЦЕЗНАХОДЖЕШ1Я 

2.1. Найменування: 
повне укра'Тнською мовою: Комунальний заклад «Дншровський центр 

первинноУ медико-саштарноУ допомоги № 12»; 
скорочене укра'Тнською мовою: КЗ «Д1 .Ц1МСД № 12». 
2.2. М1сцезнаходження: вул. Футбольна (Червоноарм1йська), буд. 12, 

ж/р Таромське, м. Дншро, 49020. 

3. МЕТА ГА ПРЕДМЕТ Д1ЯЛЫЮСТ1 

3.1. Центр створений з метою реал1зашУ державно!" пол'ггики у сфер! 
охорони здоров'я населения, що передбачае проведения на територ1У 
ж/р Таромське та с. Ясие м. Дн1про, заходов, спрямованих на: 

• забезпечення населения доступною, своечасною, як1Сною та ефективною 
ПМСД; 

• забезпечення керованосп та безперервносп медично!" допомоги. 
3.2. В1ДПОВ1ДНО до поставлено!" мети предметом Д1Яльност1 Центру е: 



• о р г а ы п а т и н о - м е т о д и ч н е кершництво га координашя д ш л ь н о с п 
структурних п1дрозд1Л1в Центру, з питань надання населению доступно'!, 
своечасноТ, яюсноТта ефекгивноТ ПМСД; 

• оргашзащя надання П М С Д , у тому числ1 невщкладно'Г, у визначеному 
законодавством УкраТни порядку; 

® проведения профшактичних щеплень; 
« забезпечення права громадян на вшьний виб1р лжаря , що над ас П М С Д 

(лжаря загальноТ практики а м е й н о г о лжаря , дшьничного терапевта, 
Д1льничного пед1атра), у визначеному законодавством УкраТни порядку; 

• планування, оргашзашя, участь та контроль за проведениям 
профшактичних оглядев га диспансеризацп населения; 

• забезпечення дотримання наступност! га посл1Довност1 у наданш 
медичних послуг населению 13 закладами охорони здоров 'я га установами, т о 
надають вторинну (спешал13овану), третинну (високоспешалгзовану) га 
екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пациента); 

» оргашзащя вщбору та спрямування хворих на консультащю та лжування 
до заклад1в охорони здоров 'я та усганов, т о надають вторинну 
(спешал1зовану) га третинну (високоспещшпзовану) медичну допомогу, а 
також вщбору хворих на санаторно-курортне лжування та реабнптащю у 
визначеному законодавством УкраТни порядку; 

« забезпечення дотримання стандартов та у ш ф ж о в а н и х к л Ы ч н и х 
протокол 1в медичноТ допомоги; 

• впровадження нових форм та мето;пв профшактики, д1агностики, 
лжування га р е а б ш т а ц п захворювань та сташв; 

• оргашзащя стащонарозамшних форм надання медичноТ допомоги; 
• проведения експертизи тимчасовоТ непрацездатност! та контролю за 

видачею л и с т в непрацездатносп; 
• направления на МСЕК о а б 31 стшкою вграгою працездатностп 
® участь у проведенш шформащйноТ га освпньо-роз 'ясшовальноТ роботи 

серед населения щодо формування здорового способу життя; 
» оргашзащя пшьгового забезпечення лжарськими засобами населения у 

визначеному законодавством УкраТни порядку; 
» проведения захо;пв з попередження 1 свосчаспого виявлеиня 

захворювань, зменшення р'жня ускладнень, швалщност! та смертност! 
населения, в першу чергу в1д попереджувальних захворювань га сташв; 

• координашя впровадження та контроль за виконанням мюцевих програм 
та заход1в з питань удосконалення надання 11МСД; 

» визначення проблемних питань надання П М С Д та шлях1в Тх вирппення; 
• розробка плашв розвитку П М С Д ; 
«> проведения сшльно з санггарно-ешдемюлопчною службою 

профшактичних та протиешдем1Чних заход)в; 
• визначення потреби структурних гндроздшв I Центру та населения у 

лжарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанш 



та транспортних засобах для забезпечення населения доступною, своечасною 
та яюсною медичною допомогою; 

•> мои п ори н г забезпечення та ращональне використання лшарських 
засоб1в, вироо1 в медичного призначення, медичного обладнання та 
транспортних засоб1в; 

• мошторинг виконання та финансового забезпечення державних 
сошальних нормагив1в 13 забезпечення населения ПМСД; 

в вивчення, анал1з 1 прогнозування показниюв стану здоров'я населения та 
участь у розробц! заход1в, спрямованих на збереження 1 полтшення здоров'я 
населення; 

• забезпечення гпдготовки, перепщготовки та шдвищення квал1фжацп 
пращвниюв Центру; 

® медична практика; 
• збер1гання, перевезеиня, придбання, пересилання, в!дпуск, 

використання, знищення наркотичних засоб1в, психотропних речовин I 
прекурсор!в; 

» забезпечення протипожежно'Г безпеки; 
• шип функцп, т о випливають з покладених на 11,ентр завдань. 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС 
> л-.,. 

4.1. Центр с юридичною особою публ1чного права. 
4.2. Центр е неприбутковою установою. 
4.3. Центр користуеться закр1пленим за ним комунальним майном на 

прав1 оперативного управл1ння. 
4.4. Центр зджснюе госиодарську Д1яльн1сть, отримаьп доходи 

(прибутки) або Тх частина не можуть бути розпод1лен! м1ж прац1вниками 
Центру (окр1м оплати за Ухню роботу, нарахувания единого сощального 
внеску), членами орган1в управл1ння га 1ншими пов'язапими з ними особами. 

4.5. Акгиви Центру передаюгься одиш чи К1Льком неприбутковим 
установам (оргашзащям) в1дпов1дного виду або зараховуються до доходу 
бюджету у випадку припинення Центру в результат! його лжвщан!'!, злитгя, 
под1лу, приедиання або перетворення. 

4.6. Доходи (прибутки) використовуються виключио для ф1нансування 
видатк1в на утримання Центру, реал1зац1У мети (ц1лей, завдань) та напрямюв 
д1яльиост1, визначених його Статутом. 

4.7. Збитки, завдан1 Центру внаслщок виконання р1шень орган1в 
державноУ влади чи оргаьив м!Сцевого самоврядування, якч було визнано судом 
неконституцшними або нед1йсними, п1длягають в1дшкодуванню зазначеними 
органами добров1льно або за рпиенням суду. 

4.8. Для здшснення господарськоУ Д1яльност1 Центр залучас 1 
викорисговус матер1ально-техн1чи1, ф1нансов1, трудов! та ниш види ресурс1в, 
використання яких не заборонено законодавством УкраУни. 
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4.9. Центр мае еамоепйний баланс, рахунки в Державному 
казначейств! УкраУни, круглу печатку 31 своУм найменуванням, штампи, а 
також бланки з власними реквизитами. 

4.10. /Держава га уповноважений орган управлпшя не в1дпов1дають за 
зобов'язаннями Центру, а Центр не вщповщае за зобов'язаннями держави та 
уповноваженого органу управлшня, окр1м випадкчв передбачених 
законодавством УкраУни. 

4.10. Центр мае право укладати угоди, набувати майнов1 та особисп 
немайнов1 права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справк ню 
розглядаеться в судах УкраУни, м1жнародних га третейських судах. 

5. ПРАВА ГА ОБОВ'ЯЗКИ 

5.1. Центр мае право: 
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством УкраУни, 

до центральних та М1сцевих оргашв виконавчо'Т влади, оргашв м1сцевого 
самоврядування, а також гпдприемств 1 оргашзашй незалежно вщ форм 
власносп га шдпорядкування, для огримання шформащУ та матер1ал1в, 
необх1дних для виконання покладених на 11,ентр завдань. 

5.1.2. Укладати господарсью угоди, пов'язан! з основною д'1яльшстю 
за Статутом, з гпдприемствами, установами, орган1зац1ями незалежно в1д ([зорм 
власносп та н^дпорядкування, а гакож фгзичними особами в1дпов1дно до 
законодавства У кра'Тн и. 

5.1.3. Зд1Йснювати сгнвроб1тництво з 1ноземними орган^загпями 
ВЩПОВ1ДНО до законодавства УкраУни. 

5.1.4. Здшснювати власне буд1вництво, реконструкгпю, кап1тальний та 
поточний ремонт основних фонд!в у визначеному законодавством УкраУни 
порядку. 

5.1.5. Залучати гпдприемства, установи та оргашзашУ для реал1зац1У 
сво'Тх статутних завдань у визначеному законодавством УкраУни порядку. 

5.1.6. Здшснювати шип права, що не суперечать чинному 
законодавсгву УкраУни. 

5.2. 11,ентр: 
5.2.1. Зд1йснюе оперативну д1ялыпсть по ма1ер1ально-техн1чному 

забезпеченшо своеУ роботи; 
5.2.2. Придбае матер1альги ресурси у гпдприемств, оргашзацш та 

установ незалежно в1д форм власност1, а також у фгзичних ос1б; 
5.2.3. Створюе належн1 умови для високопродуктивно'Т прагн, 

забезпсчуе додержання законодавства про праню, правил та норм охорони 
праш, техн1ки безпеки, согпальпого страхования; 

5.2.4. Зд'шсшое бухгалтерський обл1К, веде ф'шансову та статистичну 
зв!тн1сть зпдно з законодавством УкраУни. 

5.2.5. Зд1йснюе в1йськовий об;нк та орган1за1нйн1 заходи у 
в1Дпов1дност1 з /пючим законодавством УкраУни. 



6. УПРАВЛШНЯ 

6.1. Управлшня Центром здшсшоеться вщповщно Статуту на основ! 
поеднання прав уповноваженого органу управлшня щодо господарського 
використання комунального майна 1 участ! в управлпип трудового колективу. 

6.2. Поточне кер1вництво д!яльност1 Центру здшсшос головний л1кар, 
якпй призначаегься на посаду та звытьнюеться з посади мюьким головою на 
умовах контракту. Строк найму, права, обов'язки 1 вщгювщальшсть головного 
л1каря, умови його матер1ального забезпечення, ппш умови найму 
визначаються контрактом. 

6.3. Головного лжаря Центру може бути звшьнсно достроково на 
передбачених контрактом шдставах вщповщно до законодавства УкраТни. 

6.4. Головний л1кар Центру: 
6.4.1. Безпосередньо гпдпорядковуегься уповноваженому органу 

управлшня та иесе персональну вщповщальшсть за виконання покладених на 
Центр завдань 1 здшснення ним своТх функщй. 

6.4.2. Д1с без дов1реност1 в1д 1мен! Центру, представляе його 1нтереси в 
органах державноТ влади 1 органах м1сцевого самоврядування, 1Н1пих 
орган1зац1ях, у в1дносинах з юридичними особами та громадянами, формус 
адм1Н1Страц1ю Центру 1 вир1шуе питания д1яльност1 Центру у межах та у 
визначеному законодавством УкраТни та Стату том. 

6.4.3. Розпоряджаеться коштами га майном шДпов1Дно до 
законодавства УкраТни та пього Статуту. 

6.4.4. Укладае договори (у тому числ! щодо надання ПМСД), видае 
дов1рсносп, в1дкривае рахупки в органах Державного казначейства УкраТни в 
установленому законодавством УкраТни порядку. 

6.4.5. У межах компетешпТ видас иакази та пшп розпорядч! акти, дас 
вказ1вки, обов'язков! для вс1х 1Пдрозд1Л1в та пращвниюв Центру. 

6.4.6. Подае на затвердження до уповноваженого органу управл1ння 
Статут. 

6.4.7. Призначас на посади та зв1льняе з посад своТх заступникчв за 
ПИСЬМОВИМ погодженням П заступником М1СЬК01'0 ГОЛОВИ 3 питань Д1ЯЛЬИОСТ1 
виконавчих орган'т, директором департаменту охорони здоров'я населения 
ДгппровськоТ мюько'Т ради; розпод1ляе обов'язки м1ж своТми заступниками. 

6.4.8. Визначае орган^зацшну структуру I Центру, граничну чисельн1сть 
прац1вник1в, штатний розиис га подае Тх на затвердження до уповноваженого 
органу управлпшя. 

6.4.9. Затверджуе положения про структурш п!дроз;пли Центру за 
поданням Кер1ВНИК1В них ГПД,рОЗД1Л1В. 

6.4.10. Призначас на посади та зв!льняе кер1вник1в структурних 
П1ДрОЗД1Л 1 В, 1НШИХ ПраЦ1ВНИК!В. 
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6.4.1 1. Встановлюе пращвникам розм1ри премш, винагород, надбавок 1 
доплат на передбачених колективним договором та законодавством УкраТнн 
умовах. 

6.4.12. Укладае колективний догов1р вщ 1меш а д м Ы с т р а ц п 1 Центру. 
6.4.13. Вирппуе шип питания д1яльносп Центру у в1дпов1дност1 п 

законодавством Укра'Тни. 
6.4.14. С начальником об 'екту цивытьноУ оборони 1 разом з 

начальником штабу цившьно'Т оборони оргашзовуе роботу вщповцщо до 
Закону УкраУни «Про цившьну обороиу», визиачае порядок роботи в 
екстремальних умовах. 

6.5. Головний л1кар Центру, його заступники та кер1вники структурних 
пщрозднпв е о ф щ ш н и м и представниками Центру, дпоть в межах сво'Тх 
повноважень та представляють штереси Центру 15 органах виконавчоУ влади га 
органах м1сцевого самоврядування, установах та оргашзашях, а гакож у 
взаемов1Дносинах з орган1зац1ями га ф1зичними особами, у тому числ! 
1ноземними, В1ДПОВ1ДНо до наданих Ум повноважень. 

6.6. Головний л1кар Центру, його заступники та кер1вники ш д р о з д Ы в у 
межах сво'Тх повноважень зд!Йснюють оперативне кер1вництво Центром га 
його шдроздшами. 

6.7. Головний бухгалтер призпачаеться на посаду та зв1льнюеться з 
посади головним л1карем за узгодженням з уповноваженим органом 
управл1ння. 

6.8. Головний Л1кар Центру та головний бухгалтер несУТь персональну 
в1дп0в1дальн1сть за додержання порядку ведения 1 достов1ршсть обл1ку та 
статистично'Т зв1тност1 у встановленому законодавством УкраУни порядку. 

7. СТ РУКТУРА 

7.1. Структурними гпдроздшами 1Дентру е: 
7.1.1. Адмшютративно-управлшський п1дрозд1Л. 
7.1.2. Бухгалтерська служба. 
7.1.3. Допом1жш гпдрозд1ли, в тому числ1 господарськ!. 
7.1.4. Л1кувально-проф|лактичи1 п1дрозд1ли. 
7.2. 11орядок внутр1шньо'Г орган1загпУ структурних ш д р о з д ш в Центру 

затверджуеться кер1вником Центру. 
7.3. Штаги Центру встановлююгься у визначеному законодавством 

УкраУни порядку. 
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8. МЛ И НО ГА Ф1НАНСУВА1ШЯ 

8.1. Майно Центру становлять необоротгп га оборотш активи, основш 
засоби та грошов1 кошти, а та кож 1111111 шнносп, вартюгь яких вщображаеться 
у самостийному баланс! Центру. 

8.2. Майно Центру е комунальною власшспо 1 закршлюеться за ним на 
прав1 оперативного управлшня. Здшснюючи право оперативного управлшня, 
Центр користуеться та розпоряджаеться майном вщповщно до законодавства 
УкраТни. 

УС1 питания, як1 стосуються в1дмови В1Д права на земельну /плянку, що 
знаходиться на баланс! Центру або и вщчуження, вирнлуються виключио 
уповноваженим органом управлшня. 

Б.З.Джерелами формування майна Центру е: 
8.3.1. Кошти мюцевого бюджету. 
8.3.2. Надходження центру: 
- кошт1в або майна, як! надходять безоплагно або у вигля;п 

безповоротноТ ф1нансовоТ допомоги чи добров1льних фшансових 
пожертвувань; 

- дотацш отримаиих з державного чи м1сцевого бюджет1в, державпих 
ц1льових фонд!в або в межах техшчноТ чи благодпйноТ, у тому числ! 
гуман^тарноТ допомоги;-

- кошт1в або майна, якл надходять безоплагно як компенсация варгосг) 
державпих послуг, отримаиих в1д виконання роб1т, послуг, у тому числI в1д 
надання плагних послуг, пов'язанпх з Тх основною статутною Д1яльн1стю. 

8.3.3.Влагодпйп внески, дарупки, вс1 види добровшьноТ та безоплагноТ 
допомоги, внески в1д споисор!в та меценат1в. 

8.3.4.Надходження когтлв на виконання програм со1пально-
економ1чного та культурного розвитку рег1он1в. 

8.3.5. 1ппй джерела не заборонен! законодавством УкраТни. 
8.3.6.Кошти спешального фонду бюджету не використан! протягом 

року залишаються на розрахунковому рахунку Центру 1 поверненню до 
бюджету не шдлягають. 

8.4. Центр мае право: 
• передавати з балансу на баланс матер1альш гпнност! М1Ж своТми 

структурними п1дрозд1лами, у тому числ 1 ф 1 л I я м и га в!дд1леннями, а та кож 
здаваги в оренду юридичним та ф1зичиим особам закршлене за ним майно 
зпдно 13 законодавством та за погодженням з уповноваженим органом 
управлшня; 

• за погодженням з уповноваженим органом управлшня реашзувати 
застарше обладнання, прилади, апаратуру та використовувати копгги В1Д 
реал1загпТ вказаного майна на оновлення матер1ально-техн1чноТ бази Центру у 
визначеному законодавством УкраТни порядку. 

8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються 
уповноваженим органом управл1ння за поданням кер1вника 11ентру. 

8 



8.6. Фшансування Центру: 
• фшансування Д1Яльносп Центру здшснюсться у встановленому 

порядку за рахунок мюцевого бюджету, а також шших джерел, не 
забороненнх законодавством УкраУни; 

• перев1рка та рсвЫя порядку використання майна, господарськоУ га 
фшансовоУ д1яльност1 Центру здшснюеться вщповщним органом та 
уповноваженим органом у визначеному законодавством УкраУни порядку. 

8.7. Центр самостийно здшснюе оперативний, бухгалтерський облж, 
веде статистичиу, бухгалтерську та медичну зв1тшсть 1 подае п органам, 
уповноваженим здшснювати контроль за вщгювщними наирямами д1яльност! 
Центру у визначеному законодавством УкраУни порядку. 

Кер1вництво Центру несе вщповщальшсть перед уповноваженим 
органом управлшня та перед шшими органами за достов1ршсть та 
евоечасшсть подання фшансовоУ, статистичио'Т та шшоУ звггносп. 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

9.1. Пращвники Центру мають право браги участь в управлйпп 
Центром через загальш збори (конференгш), ради трудових колектив1в, 
професшш с п 1 л к и, яю Д1ють у трудовому колектив», 1НШ1 органи, 
уповноважеш трудовим колективом на представництво, вносиги пропозшпУ 
щодо полнтшення роботи Центру, а також з питань согнально-культурного ! 
побутового обслуговування. 

Представники первинноУ профсгплковоУ орган1зашУ, а у раз1 Ух 
в1дсутност1 - В1Льно обран1 прагпвниками представники, представляюгь 
штереси прашвниюв в ор|~анах управл1ння Центру вщповщно до 
законодавства УкраУни. 

Центр зобов'язаиий створюваги умови, як! б забезпечували участь 
прац1вник!в в його управл1нгп. 

9.2. Грудовий колектив Центру складаеться з ус1х громадян, як! своею 
працею беруть участь у його д1яльност1 на основ-! трудового договору 
(контракту, угоди) або шших форм, що регулюють трудов! вщносини 
прац1вника з Центром. 

9.3. До складу орган1в, через як1 трудовий колектив реал1зуе свос право 
на участь в управл1НН1 Центром, не може обиратися головний л!кар Центру. 
Повноваження них орган'ш визначаються законодавством УкраУни. 

9.4. Виробничи тру до в 1 та со1Йальн1 вшносини трудового колективу з 
адм1н1страц1ею 1 (ентру регулююгься колекгивним договором. 

9.5. Право укладання колективного договору в1д 1мегн адм1н1стра1пУ 
надаеться головному л1карю Центру, а вщ 1мен1 трудового колективу голов! 
профррган1за1пУ. 

Сюрони колективного доювору зв!тують па загальних зборах 
колективу не менш Н1Ж один раз на р1к. 
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9.6. Питания щодо полшшення умов пращ, життя I здоров'я. гарантп 
: Зов'язкового медичного страхування пращвниюв Центру та Тх а м е й , а також 
НШ1 питания сощального розвигку вирппуються трудовим колективом 

В1ДПОВ1ДНО до законодавства УкраТни, цього Положения га колективного 
договору. 

9.7. Джерелом коптив на оплату пращ пращвниюв Центру е кошти 
м!сцевого бюджету. 

Форми 1 системи оплати пращ, норми пращ, розцшки, тарифш ставки, 
схеми посадових оклад1в, умови запровадження та роз\при надбавок, доплат, 
премш, винагород та шших заохочувальних, компенсащйних I гарангшних 
виплат встановлюються у колективному договор! з дотриманиям норм 1 
гарантш, передбачених законодавством УкраТни. 

Мйпмальна зароб1тна плата прашвниюв не може бути нижчою В1Д 
встановленого законодавством УкраТни мЫмального розм!ру зароб1тноТ 
плати. 

Умови оплати прап) та матер!ального забезпечення головного лжаря 
Центру визначаються контрактом, укладеним 13 уповноваженим органом 
\ правл1ння. 

9.8. Оплата пращ пращвниюв Центру з/цйснюеться у першочерговому 
порядку. Ус! шип платежл зд!йснюються Центром 1псля виконання зобов'язань 
щодо оплати праць 

9.9. Прагпвники Центру провалять свою д1яльшсть в!дпов!дно до 
Статуту, колективного договору та посадових !пструк1пй зглдно з 
законодавством УкраТни. 

10. БАЗА ПЕРСОН АЛЬП ИХ ДАН ИХ 

10.1. Центр е володшьцем баз персональних дапих: «Електронний 
реестр пащешлв», бази пра1пвник!в «Укрмедреестр», «Конграгенти», 
автоматизованоТ бази даних «Обл'ж медичних кадр1в УкраТни». 

10.2. Обробка персональних даних зд1Йснюеться з метою недопущения 
збирання, збер1гання, використання, поширення конфщешпйноТ шформапп 
про особу без и згоди, кр1м випадк1в, визначених законом 1 лише в 1нтересах 
нац!ональноТ безпеки, економ!чного добробуту та прав людиии. 

10.3. Д!яльн1сть пов'язана з обробкою бази персональних даних 
регулюеться в!дпов!дпо до чинного законодавства УкраТни. 

П. ПРИ И И Н ЕН Н Я ДIЯ Л Ы1ОСТ1 

11.1. Припинення д!яльност1 Центру зд1Йснюеться шляхом його 
реорган1зацп (злиття, приеднання, подшу, иеретворення) або л1кв!дац1Т - за 
р1шенням уповноваженого органу управл1ння, а у випадках, передбачених 
законодавством УкраТни, - за р1шенням суду. 



11.2. У раз1 реоргашзацп Центру вся сукушпсть його нрав га обов'язюв 
переходить до його правонаступниюв. 

11.3. Лжвщащя Центру здшснюеться лшвщацшною комю^ею, яка 
чтворюеться уповноваженим органом управлншя або за рппенням суду. 

11.4. Порядок 1 строки проведения лшвщащУ, а також строк для 
пред'явлення вимог кредиторами, т о не може бути меншим, шж два м1сяш з 
дня публ1ка1пУ ршюння про л1кв1дан'по, визначаються органом, який прийняв 
р!шення про Л1кв1дац1ю I Центру. 

11.5. Лжвщашйна КОМ1С1Я розмндуе у друкованих засобах масовоУ 
нформащУ, (з яких публшуються в1домост! про державну реестранно 

юридичноУ особи, що припиняеться, повщомлення про припинення юридичноУ 
•соби та про порядок I строк заявления кредиторами вимог до неУ, а наявних 

дом их) кредитор1в повщомляе особисто в письмовш форм 1 у визначеш 
законодавством УкраУни строки. 

Одночасно лжвщацшна ком1с1я вживае у а х необхцших заходIв 31 
стягнення деб1торськоУ заборгованост! Центру га виявлення кредигор1в з 

исьмовим ПОВ1ДОМЛСНням кожного з них про лшвщашю Центру. 
11.6. 3 моменту призначення лжвщашйноУ ком1сп до неУ переходять 

ювноваження з управления Центром. Лшвщащйна ком1с1я ощшое наявне 
май но Центру 1 розраховуеться з кредиторами, складас лшвцшцшний баланс 

юдае його уповноваженому органу управлншя або органу, який призначив 
Л1кв1дац1йну ком1сио. Достов!ршсть та повнота лшвщашйного балансу 
ЮВИНН1 бути перев1регп в установленому законодавством УкраУни порядку. 

Лшвщацшна ком1с1я виступае в суд1 вщ 1меш 1 вен гру, що лшвщуегься. 
11.7. Чергов1сть та порядок задоволення вимог кредитор1в 

--•:з:-:ачаються вщповцшо до законодавства УкраУни. 
11.8. Пращвникам Центру, яю звитьняються у зв'язку з його 

г с оргашзащею чи лшвщащею, гарантуеться дотримання Ух прав та штереав 
в1лпов1дно до законодавства УкраУни про праию. 

11.9. Центр е таким, що припинився, з дати внесения до Сдиного 
;ег/кавного реестру запису про державну ресстрацпо припинення юридичноУ 

особи. 



Пронумеровано та прошнуровано 
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