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1. Загальш положения 

1.1. Комунальне некомерцшне пщприемство «Мюька дитяча клппчна 
лисарня №5» Дншровсько! мюько! ради (дай - Шдприемство) е закладом 
охорони здоров'я - комунальним унггарним некомершйним пщприемством, що 
надае послуги вторинно! (спепдал130вано!) медично! допомоги будь-яким 
особам у порядку та на умовах, установлених законодавством Украши та цим 
Статутом. 

1.2. Шдприемство створено на шдстав1 рпнення Дншровсько! мшько! 
ради вщ 23.01.2019 № 41/40 вщповщно до Закону Украши «Про мшцеве 
самоврядування в Украип» шляхом перетворення Комунального закладу 
«Дншровська м1ська дитяча клппчна лшарня №5» Дншровсько! мюько! ради у 
Комунальне некомершине шдприемство «Мюька дитяча клппчна лшарня №5» 
Дншровсько! м1сько1 ради. 

1.3. Пщприемство е правонаступником усього майна, вс1х прав та 
обов'язк1в Комунального закладу «Дшпровська м1ська дитяча кл1шчна лшарня 
№5» Дшпровсько1 м1сько1 ради. 

1.4. Власником П1дприемства е територ1альна громада М1ста Дн1пра, в 
особ1 Дшпровсько! м1сько1 ради (дал1 - Власник), 1дентиф1кац1йний код 
26510514, м1сцезнаходження: просп. Дмитра Яворницького, буд. 75, м. Дшпро, 
Дшпропетровсъка область, 49000, Украша. 

1.5. П1дприемство е шдпорядкованим, пщзвггним та п1дконтрольним 
департаменту охорони здоров'я населения Дншровсько! м1сько1 ради (дши -
Уповноважений орган). 

1.6. Пщприемство здшснюе господарську некомершйну Д1яльшсть, 
спрямовану на досягнення сошальних та шших результат1в без мети одержання 
прибутку. 

1.7. Забороняеться розпод1л отриманих доход1в (прибупав) П1дприемства 
або IX частини серед засновншав (учасник1в), пращвник1в Шдприемства (кр1м 
оплати 1хньо1 праш, нарахування единого сощального внеску), член1в орган1в 
управлшня та шших пов'язаних з ними ос1б. 

1.8. Не вважаеться розподшом доходхв (прибуткш) П1дприемства, в 
розум1нн1 п. 1.7 цього Статуту, використання Пщприемством власних доходш 
(прибутк1в) виключно для фшансування видатк1в на утримання тако! 
неприбутково!' орган1зацй', реал1запд1 мети (шлей, завдань) та напрям1в 
д1яльност1, визначених цим Статутом. 

1.9. Доходи (прибутки) Пщприемства використовуються виключно для 
фшансування видатюв на його утримання, реаизацн мети (цдлей, завдань) та 
напрям1в д1яльност1, визначених установчими документами. 

1.10. П1дприемство у свош д1яльност1 керуеться Конститущею Укра1ни, 
Господарським та Цившьним кодексами Украши, законами Украши, 
постановами Верховно! Ради Украши, актами Президента Укршни та Кабшету 
Мш1стр1в Украши, загальнообов'язковими для вс1х заклад1в охорони здоров'я 
наказами та шструкц1ями М1н1стерства охорони здоров'я Укршни, 
загальнообов'язковими нормативними актами шших центр ал ьних оргашв 
виконавчо! влади, вщпов1дними ршеннями м1сцевих орган!в виконавчо! влади, 
ршеннями м!сько! ради та и виконавчого ком!тету, розпорядженнями мюького 



голови, наказами департаменту охорони здоров'я населения Дншровсько! 
м1сько1 ради та цим Статутом. 

2. Наименования та шсцезнаходження 

2.1. Найменування: 
2.1.1. Повне найменування Шдприемства - Комунальне некомерцшне 

шдприемство «Мкька дитяча юпшчна лпсарня №5» Дншровсько! мюько! ради. 
2.1.2. Скорочене найменування Шдприемства - КНП «МДКЛ №5» ДМР. 
2.2. Мюцезнаходження Шдприемства: вул. Гвана Акшф1ева, буд. 5, 

м. Дншро, Дшпропетровська область, 49027, Укра'ша. 

3. Мета та предмет н я л м ю с п 

3.1. Основною метою створення Шдприемства е надання вторинно! 
(спец1ал1зовано1) медично! допомоги в порядку та обсягах, установлених 
чинним законодавством Украши. 

3.2. Вщповщно до поставлено! мети предметом д1яльносп Шдприемства 
е: 

- створення разом 13 Власником умов, необхщних для забезпечення 
доступно! та якюно! медично! допомоги населению, оргаюзацй надежного 
управлшня внутршшм л1кувально-д1агностичним процесом 1 ефективного 
використання майна та 1нших ресуршв Шдприемства; 

- надання пашентам вщповщно до вимог чинного законодавства Украши 
на безвщплатшй та вщплатшй основ1 послуг вторинно! (спеидагнзовано!) 
стащонарно! медично! допомоги, у тому числ! екстрено! (нев1дкладно!), 
необхщно! для забезпечення надежно! профилактики, д1агностики 1 л1кування 
хвороб, травм, отруень чи шших розлад1в здоров'я; 

- надання пашентам вщповщно до вимог чинного законодавства Укршни 
на безвщплатшй та вщплатшй основ1 спешшизовано! амбулаторно! медично! 
допомоги (спешал13ована медична практика); 

- оргашзапдя, у раз1 потреби, надання пашентам медично! допомоги бшып 
високого р1вня спешал1зац11 на баз1 шших заклад1в охорони здоров'я шляхом 
направления пащенив до цих заклад1в у порядку, встановленому 
законодавством Украши; 

- оргашзац1я взаемодй з 1ншими закладами охорони здоров'я з метою 
забезпечення наступництва у наданш медично! допомоги на р1зних р1внях та 
ефективного використання ресурс!в системи медичного обслуговування; 

- проведения експертизи тимчасово! непрацездатносп та контролю за 
видачею листав непрацездатност1; 

- направления на медико-сопдальну експертизу ос1б 31 ст1йкою втратою 
працездатност1; 

- проведения профшактичних оглядш; 
- проведения у порядку визначеному М1шстерства охорони здоров'я 

Укра!ни, або уповноваженим ним органом, кл1шчних вйпробувань лкарських 
засоб1в, в т.ч. медичних 1муноб1олог1чних препарат1в, медично! технши, вироб1в 
медичного призначення та медичних технологш. 



- придбання, збершання, перевезення, реал1защя (вщпуск), знищення, 
використання наркотичних засоб1в, психотропних речовин, прекуреорш; 

- орган1зац1я та проведения з'1зд1в, конгреав, симпоз1умш, науково-
практичних конференцш, наукових форум1в, круглих стол1в, семшар1в тощо; 

- видавнича д1яльн1сть (науково-виробнич1, науково-практичш, навчальш 
та довщков! видання); 

- видавництво навчально! та монограф1чно! лггератури; 
- навчально-методична, науково-дослщницька робота; 
- розробка та втшення сшльно з сшвробггниками вищих медичних 

навчальних закладдв ус!х р1вшв акредитаци нових технологш в облает! 
д1агностики та лшування захворювань, а також пов'язана з цим доялыйсть, в 
тому числ1 в рамках програм м1жнародних кл1Н1чних досл1джень. Участь у 
клшчних 1спитах сучасних фармаколопчних препарат1в. 

- провадження зовн1шньоеконом1чно1 д1яльност1 згщно 13 законодавством 
Укра1ни; 

- здшенення навчання та безперервний профес1йний розвиток лжар1в 
закладу, лшар1в-1нтерн1в; 

- здшенення 1ншо1, не заборонено! законодавством Украши д1яльност1, 
необхщно! для надежного забезпечення та гадвищення якост1 лпеувально-
д1агностичного процесу, управл1ння ресурсами, розвитку та шдвшцення якост1 
кадрового потенндалу Шдприемства. 

3.3. Шдприемство може бути юишчною базою вищих медичних 
навчальних закладдв ус1х р1вн1в акредитаци' та заклад1в п1слядипломно1 освйи. 

3.4. Шдприемство надае медичш послуги на пщстав1 л1цензй' на медичну 
практику. Якщо для провадження певних вид1в д1яльност1, передбачених 
Статутом, необхщний спец1альний дозвш (найменування засновника), отримуе 
його в порядку, визначеному законодавством Украши. 

3.5. Шдприемство мае право займатися 1ншими видами ддяльноси, не 
передбаченими у цьому Статут! 1 не забороненими законодавством Укра1ни. 

4. Правовий статус 

4.1. Шдприемство е юридичною особою публ1чного права. Права та 
обов'язки юридично'1 особи Пщприемство набувае з дня його державно! 
реестрацп. 

4.2. Пщприемство користуеться закр1пленим за ним комунальним 
майном, що е власшетю територ1ально! громади м. Дшпра на прав! 
оперативного управл1ння. 

4.3. Пщприемство здшенюе некомерпдйну господарську Д1яльшсть, 
оргашзовуе свою д1яльн1сть вщпов1дно до фшансового плану, затвердженого в 
установленому порядку, самоспйно орган13овуе виробництво продукцй' (робгг, 
поедут) 1 реал1зуе й за цшами (тарифами), що визначаються в порядку, 
встановленому законодавством. 

4.4. Збитки, завдаш П1дприемству внаслщок виконання р1шень орган1в 
державно! влади чи оргашв м1сцевого самоврядування, як1 було визнано судом 
неконституцшними або нед1йсними, шдлягають в1дшкодуванню зазначеними 
органами добров1льно або за рппенням суду. 



4.5. Для здшенення господарсько! некомерщйно! д1яльност1 
Пщприемство залучае 1 використовуе матер1ально-техн1чн1, фшанеов1, т р у д о в 1 

та 1НШ1 види р е с у р с 1 в , використання яких не заборонено законодавством 
Укршни. 

4.6. Пщприемство мае самостШний баланс, рахунки в Державши 
казначейськш служб1 Украши, установах баншв, круглу печатку 31 сво!м 
найменуванням, штампи, а також бланки з власними реюшитами. 

4.7. Пщприемство мае право укладати угоди (договори), набувати 
майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути особою, яка 
бере участь у справ1, що розглядаеться в судах Украши, м1жнародних та 
третейських судах. 

4.8. Пщприемство визначае свою оргашзащйну структуру та встановлюе 
чисельшеть пращвншав. Штатний розпис Шдприемства затверджуеться 
Уповноваженим органом. 

4.9. Шдприемство надае медичш послуги на п щ с т а в 1 лщензй на медичну 
практику. Пщприемство мае право здшенювати лише Т1 види медично! 
практики, як1 дозволеш органом лщензування при в и д а ч 1 лщензй на медичну 
практику. 

5. Статутний капитал. Майно та фшансування 

5.1. Майно Шдприемства е комунальною власшетю 1 закршлюеться за 
ним на прав1 оперативного управл1ння. Майно Шдприемства становлять 
необоротн1 та оборотш активи, основн1 засоби та кошти, а також 1нгш Ц1шюст1, 
передаш йому Власником, варт1сть яких вщображаеться у самост1йному баланс! 
Пщприемства. 

5.2. Пщприемство не мае права в1дчужувати або шшим способом 
розпоряджатись закр1пленим за ним майном, що належить до основних фонд1в 
без попередньо! згоди з Уповноваженим органом. 

Пщприемство не мае права безоплатно передавати належне йому майно 
трет1м особам (юридичним чи ф1зичним особам), кр1м випадк1в, прямо 
передбачених законодавством. 

Ус1 питания, як1 стосуються вщмови вщ права на земельну Д1лянку, що 
перебувае на баланс! Шдприемства, або и вщчуження, виршуються виключно 
Власником. 

5.3. Джерелами формування майна та копгпв П1дприемства е: 
5.3.1. Комунальне майно, передане Шдприемству вщповщно до рйпення 

про його створення. 
5.3.2. Кошти м1сцевого бюджету. 
5.3.3. Власш надходження Шдприемства: кошти вщ передач! в оренду (за 

погодженням з Уповноваженим органом) майна, закршленого на прав1 
оперативного управл1ння; кошти та шше майно, одержат в1д реал1зацй' 
продукцй (робп, послуг). 

5.3.4. Ц1ЛЬОВ1 кошти. 
5.3.5. Кошти, отримаш за договорами з центральниМ органом виконавчо! 

влади, що реал1зуе державну пол1тику у сфер1 державних ф1нансових гарантш 
медичного обслуговування населения. 



5.3.6. Кредита банюв. 
5.3.7. Майно, придбане в шших юридичних або ф1зичних ошб. 
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляд1 безповоротно! 

фшансово! допомоги чи добровшьних благодшних внесив, пожертвувань 
юридичних 1 ф1зичних ос1б; надходження коптив на виконання програм 
сощально-економ1чного розвитку репону, програм розвитку медично! галузг 

5.3.9. Майно та кошти, отримаш з 1нших джерел, не заборонених чинним 
законодавством Украши. 

5.3.10. шин джерела, не заборонею законодавством. Вилучення майна 
Шдприемства може мати мкце лише у випадках, передбачених чинним 
законодавством Украши. 

5.4. Статутний каштал Шдприемства становить 16 146 811,30 грн. 
5.5. Шдприемство може одержувати кредита для виконання статутних 

завдань за попередшм погодженням з Уповноваженим органом. 
5.6. Пщприемство мае право надавати в оренду майно, закршлене за ним 

на прав1 оперативного управлшня (за попередшм погодженням з 
Уповноваженим органом), юридичним та ф1зичним особам вщповщно до 
чинного законодавства Украши та локальних нормативних актш оргашв 
м1сцевого самоврядування. 

5.7. Пщприемство самостшно здшенюе оперативний, бухгалтерський 
облш, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звитпеть 1 подае и органам, 
уповноваженим здшенювати контроль за вщповщними напрямами д1яльносп 
П1дприемства у визначеному законодавством порядку. 

5.8. Власш надходження Пщприемства використовуються вщповщно до 
чинного законодавства Укршни. 

6. Права та обов'язки 

6.1. Пщприемство мае право: 
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та мкцевих оргашв виконавчо! влади, оргашв м1сцевого 
самоврядування, а також пщприемств 1 оргашзацш незалежно вщ форм 
власност1 та пщпорядкування для отримання 1нформац1! та матер1ал1в, 
необхщних для виконання покладених на Пщприемство завдань. 

6.1.2. Самостшно планувати, оргашзовувати 1 здшенювати свою статуту 
Д1яльн1сть, визначати основн1 напрямки свого розвитку вщповщно до сво!х 
завдань 1 цшей, у тому чишй спрямовувати отримаш вщ господарсько! 
Л1яльност1 кошти на утримання Пщприемства та його матер1ально-техн1чне 
забезпечення. 

6.1.3. Укладати господарськ1 угоди з пщприемствами, установами, 
орган1защями незалежно вщ форм власноси та пщпорядкування, а також 
ф1зичними особами вщповщно до законодавства. Здшенювати сшвроб1тництво 
з шоземними орган1зац1ями вщповщно до законодавства. 

6.1.4. Самостшно визначати напрямки використання коптив у порядку, 
визначеному чинним законодавством Украши, враховувэчи норми Статуту. 

6.1.5. Здшенювати власне буд1вниптво, реконструкщю, каштальний та 
поточний ремонта основних фонд1в у визначеному законодавством порядку. 



6.1.6. Залучати пщприемства, установи та оргашзацн для реал1заци сво!'х 
статутних завдань у визначеному законодавством порядку. 

6.1.7. Сшвпрацювати з шшими закладами охорони здоров'я, науковими 
установами та фьзичними особами - пщприемцями. 

6.1.8. Надавати консультацшну допомогу з питань, що належать до його 
компетенцн, спещал1стам 1нших заклад1в охорони здоров'я за !х запитом. 

6.1.9. Створювати структуры пщроздщи Пщприемства вщповщно до 
чинного законодавства Украши. 

6.1.10. Здшенювати шли права, що не суперечать чинному законодавству. 
6.2. Пщприемство: 
6.2.1. Створюе належю умови для високопродуктивно! пращ, забезпечуе 

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони пращ, технши 
безпеки, сощального страхування. 

6.2.2. Здшснюе бухгалтерський облш, веде фшансову та статистичну 
звтнеть згщно 13 законодавством. 

6.3. Шдприемство зобов'язано: 
6.3.1. Керуватись у свош д1яльноси Конститущею Украши, законами 

Украши, актами Президента Украши та Кабшету Мпистр1в Украши, 
нормативно-правовими актами Мппстерства охорони здоров'я Украши, шшими 
нормативно-правовими актами, рппеннями мюько! ради та и виконавчого 
комггету, розпорядженнями м!ського голови, наказами департаменту охорони 
здоров'я населения Дншровсько! мюько! ради та цим Статутом. 

6.3.2. Планувати свою Д1яльн1сть з метою реагпзацн едино! комплексно! 
полпики в галуз1 охорони здоров'я за вщповщним напрямком(мети та предмета 
Д1ЯЛЬНОСТ1). 

6.3.3. Створювати для пращвншав належн1 I безпечш умови пращ, 
забезпечувати додержання чинного законодавства Украши про працю, правил 
та норм охорони пращ, технши безпеки, сощального страхування. 

6.3.4. Забезпечувати своечасну сплату податкових та 1нших обов'язкових 
платеж1в з урахуванням свое! статутно! д1яльност1 та вщповщно до чинного 
законодавства Украши. 

6.3.5. Розробляти та реал13овувати кадрову политику, контролювати 
пщвищення квал1ф1кацй' та атестащю пращвник1в. 

6.3.6. Акумулювати власш надходження та витрачати !х з метою 
забезпечення ддяльноси П1дприемства в1дпов1дно до чинного законодавства 
Украши та цього Статуту. 

7. Управлшня Пщприемством 

7.1. Управл1ння Пщприемством зд1йснюе Власник та Уповноважений 
орган. 

7.2. Поточне кер1вництво (оперативне управл1ння) Пщприемством 
зд1йснюе кер1вник Пщприемства - генеральний директор (директор) (дат -
Кер1вник), який призначаеться на посаду 1 звшьняеться з не! на пщстав1 
розпорядження мюького голови вщповщно до порядку,1 визначеного чинним 
законодавством, та який вщповщае квал1фшащйним вимогам Мш1стерства 
охорони здоров'я Украши. Строк найму, права, обов'язки 1 вщповщальшеть 



Кершника, умови його матер1ального забезпечення, 1шш умови найму 
визначаються контрактом. 

7.3. До ВИНЯТКОВ01 компетенцн Власника належить: 
- прийняття рппення про лжвщацпо, реоргашзацпо та перепрофшювання 

Шдприемства; 
- прийняття ршень про вщчуження вщповщно до закону майна 

Пщприемства; 
- прийняття рипень про надання згоди (вщмову в надашп згоди) на 

вчинення Пщприемством господарського зобов'язання, щодо якого е 
заштересовашсть, 1 значного господарського зобов'язання, предметом яких е 
майно, роботи, послуги чи сума коптив, варисть яких перевищуе даадцять п'ять 
вщсотюв вартосп .актшнв Шдприемства за даними останньо! р1чно! фшансово! 
ЗВ1ТНОСП, та в 1нших випадках, установлених чинним законодавством Украши; 

- прийняття рипень щодо отримання Пщприемством банювських 
кредипв, укладення договоргв застави, шотеки, концесн, Л1зингу, угод про 
сгальну Д1яльн1сть та внесения до них змш. 

7.4. До компетенцй Уповноваженого органу належить: 
- затвердження, внесения змш та доповнень до Статуту Пщприемства; 
- затвердження штатного розпису Пщприемства; 
- погодження встановлення фонду оплати пращ на Пщприемств1 на 

умовах, визначених колективним договором (угодою); 
- погодження р1чних фшансових плашв Пщприемства; 
- погодження кошторису доход1в 1 видатюв П1дприемства у раз1 

отримання коптив з мкького бюджету; 
- погодження розмпцення кошт1в, переданих до статутного каштану 

Шдприемства, на депозитних рахунках; 
- погодження надання в оренду нерухомого майна закршленого за 

Пщприемством на прав1 оперативного управлшня; 
- здшенення контролю за фшансовим станом Шдприемства шляхом 

отримання фшансових звтв ; 
- здШснення 1нших повноважень щодо управлшня Пщприемством 

вщповщно до чинного законодавства Украши та рппень Власника; 
- шщиовання у раз1 потреби проведения позачергових аудиторських 

перев1рок ф1нансово-господарсько1 д1яльност1 П1дприемства; 
- заслуховування звп1в Кер1вника Шдприемства; 
- проведения аншпзу Д1Й Кер1вника П1дприемства щодо управлшня 

Пщприемством; 
- щдготовка проекпв ршень м1сько1 ради та и виконкому, як1 стосуються 

д1яльност1 Пщприемства; 
- надання пропозицш про вщеторонення Кер1вника Шдприемства вщ 

здшенення його повноважень та надання пропозицш про обрання особи, яка 
тимчасово здшенюватиме повноваження Кер1вника Пщприемства; 

- внесения пропозицш щодо звщьнення Кер1вника Пщприемства у раз1 
порушення Статуту, трудового контракту та чинного законодавства. 

7.5. Кер1вник Пщприемства: 
7.5.1. Д1е без дов1реноеп вщ 1мен1 Шдприемства, представляе його 

1нтереси в органах державно! влади та органах мюцевого самоврядування, 



шших органах, у вцшосинах з шшими юридичними та фгзичними особами, 
пщписуе вщ його 1 м е ш документа та видае дов1реносп1 делегуе право шдпису 
документ 1 н ш и м посадовим особам Пщприемства, укладае договори, 
вщкривае в Державши казначейськш с л у ж б 1 Украши та установах башав 
поточш та шли рахунки. 

7.5.2. Самоспйно виршгуе питания д1яльносп Пщприемства за винятком 
тих, що вщнесеш законодавством та цим Статутом до компетенцн Власника та 
Уповноваженого органу. 

7.5.3. Оргашзовуе роботу Пщприемства щодо надання населению 
медично! допомоги згщно з вимогами нормативно-правових актш. 

7.5.4. Несе в1дповщальн1сть за формування та виконання фшансового 
плану 1 плану розвитку Пщприемства, результата його господарсько! 
д1яльност1, виконання показнишв ефективносп д1яльноси Пщприемства, яюсть 
послуг, що надаються Пщприемством, використання наданого на прав1 
оперативного управлшня Шдприеметву майна 1 доходу згщно з вимогами 
законодавства, цього Статуту та укладених Пщприемством договор1в. 

7.5.5. Користуеться правом розпорядження майном та коштами 
Пщприемства вщповщно до законодавства та цього Статуту. Забезпечуе 
ефективне використання { збереження закршленого за Пщприемством на прав1 
оперативного управл1ння майна. 

7.5.6. У межах свое! компетенцп видае накази та 1 н ш 1 акта, дае вказ1вки, 
обов'язков1 для ВС1Х пщроздш1в 1 пращвник1в Пщприемства. 

7.5.7. Забезпечуе контроль за ведениям 1 збернанням медично! та 1 н ш о ! 
документацн. 

7.5.8. У строки 1 в порядку, що встановлеш законодавством, повщомляе 
в 1 д п о в щ н 1 органи про будь-як1 зм1ни в даних про П1дприемство, внесения яких 
до Сдиного державного реестру юридичних ос1б, ф1зичних ос1б - пщприемщв та 
громадських формувань е обов'язковим. 

7.5.9. Подае в установленому порядку Уповноваженому органу 
квартальну, р1чну, ф1нансову та 1ншу звпшеть Пщприемства, зокрема, щор1чно 
до 01 лютого надае Уповноваженому органу бухгалтерську та статистичну 
звпшеть, 1нформащю про рух основних засоб1в, за запитом Уповноваженого 
органу надае звгг про оренду майна, а також шформащю про наявнють вшьних 
площ, придатних для надання в оренду. 

7.5.10. Приймае рппення про прийняття на роботу, звшьнення з робота 
пращвнишв П1дприемства, а також шип, передбачеш законодавством про 
працю рппення у сфер1 трудових вщносин, укладае трудов1 договори з 
пращвниками Пщприемства. Забезпечуе рац10нальний доб1р кадр1в, 
дотримання пращвниками правил внутрппнього трудового розпорядку. 
Створюе умови шдвищення фахового 1 квал1ф1кац1Йного рхвня пращвншав 
згщно 13 затвердженим в установленому порядку штатним розписом. 

7.5.11. Забезпечуе проведения колективних переговор1в, укладення 
колективного договору в порядку, визначеному законодавством Украши. 

7.5.12. Призначае на посаду та звшьняе з посади медичного директора, 
сво!х заступник1в 1 головного бухгалтера Пщприемства. Призначае на посади та 
ЗВШЬНЯе Кер1ВНИК1В СТруКТурНИХ Ш Д р О З Д Ш В , 1НШИХ прац1вник1в. 

7.5.13. Забезпечуе дотримання на Пщприемста вимог законодавства про 



охорону пращ, сан1тарно-пп€Н1чних та протипожежних норм 1 правил, 
створення належних умов пращ. 

7.5.14. Вживае заход1в щодо своечасно! та в повному обсяз1 виплати 
заробйтго! плати, а також передбачених законодавством податюв, збор1в та 
шших обов'язкових платеж1в. 

7.5.15. Несе вщповщальшсть за збитки, завдаш Пщприемству з вини 
Кер1вника Пщприемства, в порядку, визначеному законодавством. 

7.5.16. Затверджуе положения про структуры пщроздши Пщприемства, 
1нш1 положения та порядки, що мають системний характер, зокрема: 

- положения про прем1ювання ггоащвншав за шдсумками роботи 
Пщприемства; 

- порядок надходження 1 використання коптв, отриманих як благодшш 
внески, гранти та дарунки; 

- порядок приймання, збернання, вщпуску та облшу лпсарських засоб1в та 
медичних виробш. 

7.5.17. За погодженням з Уповноваженим органом та вщповщно до вимог 
законодавства мае право укладати договори оренди майна. 

7.5.18. Встановлюе плату за послуги у вщповщноси до вимог чинного 
законодавства. 

7.5.19. Виринуе шли питания, вщнесеш до компетенци Кер1вника 
Пщприемства згщно 13 законодавством, цим Статутом, контрактом м1ж 
Власником 1 Кер1вником Пщприемства. 

7.6. Надання в оренду нерухомого майна вщбуваеться за ршенням 
Кер1вника Пщприемства з обов'язковим попередн1м погодженням з 
Уповноваженим органом в порядку, визначеному законодавством та актами 
оргашв мкцевого самоврядування. 

7.7. Кер1вник та головний бухгалтер Пщприемства несуть персональну 
в1дповщальн1сть за додержання порядку ведения 1 достов1ршсть облку та 
статистично'! зв1тност1 у встановленому законодавством порядку. 

7.8. У раз1 вщсутност1 Кер1вника Пщприемства або неможливоси 
виконувати сво! обов'язки через 1нш1 причини обов'язки Кер1вника виконуе 
медичний директор чи шша особа згщно з функщональними (посадовими) 
обов'язками. 

8. Орган 1зац1йна структура Пщприемства 

8.1. До структури Пщприемства входять: 
8.1.1. Адмшютративно-управлшський В 1 д д щ . 

8.1.2. ДОПОМ1ЖШ ПЩрОЗДШИ, у ТОМу ЧИСЛ1 господарч1. 
8.1.3. Лшувально-профшактичш пщроздши (стацюнарш в1ддшення та 

консультативно-д1агностичш В 1 д д ш е н н я ) . 

8.2. Функцюнальш обов'язки та посадов1 1нструкцй пращвниюв 
Пщприемства затверджуються Кер1вником. 

8.3. Штатну чисельшсть Пщприемства Кер1вник визначае на шдстав1 
ф1нансового плану Пщприемства, затвердженого в 'установленому цим 
Статутом порядку, з урахуванням необхщност1 створення в1дповщних умов для 
забезпечення належно! доступност! та якост! медично! допомоги. 



9. Повноваження трудового колективу 

9.1. Пращвники Шдприемства мають право брати участь в управл1нш 
Шдприемством через загальш збори трудового колективу, професипй сшлки, 
як1 дпоть у трудовому колектив1, спостережну раду, шли органи, уповноважеш 
трудовим колективом на представництво, вносити пропозицн щодо полшшення 
роботи Шдприемства, а також з питань сощально-культурного 1 побутового 
обслуговування. Представники первинно! профсшлково! оргашзацн 
представляють штереси пращвншав в органах управлшня Пщприемства 
вщповщно до законодавства. Шдприемство зобов'язано створювати умови, як1 
б забезпечували участь пращвншав у його уггоавлнпн. 

9.2. Трудовий колектив Пщприемства складаеться з ус1х пращвншав, яю 
своею працею беруть участь у його д1яльносп на основ1 трудового договору 
(контракту, угоди) або шших форм, що регулюють трудов1 вщносини 
пращвника з Шдприемством. 

9.3. До складу оргашв, через ям трудовий колектив реашзуе свое право на 
участь в управл1нн1 Шдприемством, не може обиратися Кер1вник 
Пщприемства. Повноваження цих оргашв визначаються законодавством. 

9.4. Виробнич1, трудов1 та сощалью вщносини трудового колективу з 
адмшктращею Шдприемства регулюються колективним договором. 

9.5. Право укладання колективного договору надаеться Кер1внику 
Пщприемства, а вщ 1меш трудового колективу - уповноваженому ним органу. 
Сторони колективного договору звгтують на загальних зборах колективу не 
менше шж один раз на рис. 

9.6. Питания щодо полшшення умов пращ, життя 1 здоров'я, гарантп 
обов'язкового медичного страхування працшнишв Пщприемства та IX с!мей, а 
також шин питания сощального розвитку виршуються трудовим колективом 
вщповщно до законодавства, цього Статуту та колективного договору. 

9.7. Джерелом кошив на оплату пращ прац1вник1в Пщприемства е кошти, 
отримаш в результат! його господарсько! некомерщйно! д1яльносп. 

Форми 1 системи оплати пращ, норми пращ, розщнки, тарифн1 ставки, 
схеми посадових оклад1в, умови запровадження та розм1ри надбавок, доплат, 
прем1Й, винагород та шших заохочувальних, компенсащйних 1 гарантшних 
В1шлат встановлюються у колективному договор! з дотриманням норм 1 

гарантш, передбачених законодавством, генеральною та галузевою угодами. 
М1н1мальна зароб1тна плата пращвншав не може бути нижчою вщ 
встановленого законодавством м1шмального розм1ру заробггно! плати. 

Умови оплати прац1 та матер1ального забезпечення Кер1вника 
Пщприемства визначаються контрактом, укладеним 13 Власником. 

9.8. Пращвники П1дприемства провадять свою ддяльнють вщпов1дно до 
цього Статуту, колективного договору та посадових шструкщи зпдно 13 
законодавством. 

10. Контроль та перев1рка д1яльност1 

10.1. Шдприемство самосийно зд1йснюе оперативний та бухгалтерський 
облж результат1в свое! д1яльност1 та веде обробку 1 облпс персональних даних 



пращвншав, а також веде юридичну, фшансову та кадрову звгпйсть. Порядок 
ведения бухгалтерського облжу та облшу персональних даних, статистично!, 
фшансово! та кадрово! звггносп визначаеться чинним законодавством Украши. 

10.2. Пщприемство несе вщповщальшсть за своечасне 1 достов1рне 
подання передбачених форм звггност1 вщповщним органам. 

10.3. Контроль за фшансово-господарською д1яльн1стю Пщприемства 
здшснюють ВЩИОВЩН1 державш органи в межах !х повноважень та 
встановленого чинним законодавством Украши порядку. 

10.4. Уповноважений орган мае право здшенювати контроль за 
фшансово-господарською дкльшетю Пщприемства та контроль за ящетю 1 
обсягом надання медично! допомоги. Пщприемство подае Уповноваженому 
органу на його вимогу бухгалтерский звгг та шшу документацию, яка 
стосуеться фшансово-господарсько!, кадрово!, медично! д1яльносп. 

10.5. Контроль якост1 надання медично! допомоги хворим на Пщприемств1 
здшенюеться шляхом експертизи вщповщносп якост1 надано! медично! 
допомоги м1жнародним принципам доказово! медицини, вимогам галузевих 
стандарт1в у сфер1 охорони здоров'я та законодавству. 

11. При п и нения пильносп 

11.1. Припинення д1яльност1 Пщприемства здшенюеться в установленому 
порядку вщповщно до вимог чинного законодавства Украши. 

11.2. У раз1 припинення Пщприемства (л1квщацп, злиття, подшу, 
приеднання або перетворення) ус1 активи Пщприемства передаються однш або 
юльком неприбутковим орган1защям вщповщного виду або зараховуються до 
доходу бюджету. 

12. Порядок внесения змш до Статуту Пщприемства 

12.1. Змши до цього Статуту вносяться за ршгенням Уповноваженого 
органу шляхом викладення Статуту у новш редакцй. 

12.2. Змши до цього Статуту шдлягають обов'язковш державши 
реестрац!! у порядку, встановленому законодавством Укра!ни. 
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