
ЗАТВЕРДЖЕНО

.Ф. Ссіїксвич

С Т А Т У Т
комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради

«Міська лікарня № 4»



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖ ЕННЯ

1Л . Комунальне некомерційне нідприємство Миколаївської міської раіи; 
«Міська лікарня №  4» (далі -  Підприємство) є закладом охорони здоров’я 
комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає [іослугм 
вторинної/спеціалізованої медичної допомоги населерпію в порядку та пгі 
умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.2. Підприємство створене в результаті реорганізації тляхог-, 
перетворення міської лікарні № 4 у комунальне некомерційне підприсмс гво. 
Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язкії^ міської 
лікарні №  4.

1.3. Підприємство створене на базі майна територіальної громади 
міста Миколаєва.

1.4. Засновником, власником Підприємства є територіальна громада 
міста Миколаєва, від імені якої виступає Миколаївська міська рада (далі 
Засновник).

1.5. Підприємство є підзвітним та підконтрольним Засновнику.
1.6. Координацію діяльності Підприємства, в межах наданих Засновником 

повноважень, здійснює управління охорони здоров’я Миколаївської місько'; 
ради (далі — Уповноважений орган).

1.7. Підприємство здійснює господарську некомерційну ДІЯ>Н>НІС) ь. 
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одерж ат  їм 
прибутку.

1.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) ІІіднриємс гіиі
або їх частини серед засновників (учасників), працівників комуна^п,н()I о 
некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахуіваїнія сдипоіч; 
соціального внеску), членів органів управлішія та інших пов’язаних з іиїли; 
осіб. .

1.9. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розуміїші п. 1.« 
Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключне, 
для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, 
реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Ста гуї ом.

1.10. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією Україні! 
Господарським та Цивільним кодексами України, законами Україні,, 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України га Кабінсіх 
Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здороіГя 
України, нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, 
відповідними рішеннями Засновника та цим Статуїом.

2. НАЙМЕНУВАН1-Ш ТА МІСЦЕЗІ ІА Х О ;Щ ЕІ IIІЯ

2Л. Повне найменування Підприємства -  комуна^н^[Iе неко.мсрціїіік 
підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 4».

2.2. Скорочена назва Підприємства: КПП ММ Р «МЛ № 4».



2.3. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 54030, м. Миколаїв,
вулиця Адмірала Макарова, 1.

3. МЕТА ТА ПРЕДМ ЕТ ДІЯЛЬНОСГГІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення мсдичіїоі'о 
обслуговування населення шляхом надаїпія йому медичних послуг в порядку і а 
обсязі, встановлених законодавством.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємсгва
є:

-створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення 
доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належпоіо 
управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефскгивііоіо 
використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства посл \ і 
вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі 
екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактиісп, 
діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь т а  інших розладів здоров’я;

-надання пацієнтам відповідно до законодавства спеціалізованої 
(високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (снеціалізоваїїіі 
медична практика);

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної доіюмоїм оіліиі: 
високого рівня спеціалізації на базі інпшх закладів охорони здоров’я иіляхох' 
направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому 
законодавством;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з мсіоїс 
забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та 
ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

-проведення експертизи тимчасової непрацездатності та кой і рол ю 
видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втраюю 
працездатності;

- проведення профілактичних оглядів;
-придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знниіснпя. 

використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорііі;
- організація та проведення з ’їздів, конгресів, симпозіумів, паукоио 

практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів то то ;
-організація роботи зі страховими компаніями, лікарняними каса,\т

тощо;
- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльїюсті, нсобхі/іної 

для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагнос іичікич, 
процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості калрогх);; 
потенціалу Підприємства.



3.3. Підприємство може бути клінічною базою закладів вищої медичної, 
фармацевтичної освіти та науково-дослідних закладів (установ) усіх рпіііп, 
акредитації, закладів післядинломної освіти.

3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на меди чи;, 
практику. Якщо для провадження певних видів діяльїюсті, передбачених 
Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його н 

порядку, визначеному законодавством України. Підприємство мас прані.) 
здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом 
ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

3.5. Підприємство може надавати платні медичні послуги у порядк) 
межах, встановлених чинним законодавством України.

3.6. Підприємство має право займатися іншими видами д і я і п л ю с т і , и с  

передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. І Ірава П; 
обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державноі 
реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комуналі>пим 
майном, що є власністю територіальної громади міста Миколаєва па праві 
оперативного управління.

4.3. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень оріаніь 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, які бу;ю визнано с> л() :̂ 
незаконними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами доб(к)ві.іі.іи. 
або за рішенням суду.

4.4. Засновник та Уповноважений орган не відповідаюсь за 
зобов’язаннями Підприємства,, а Підприємство не відповідає за зобов’язаіпіями 
Засновника або Уповноваженого органу, крім випадків, передбачених чиїпіи.м 
законодавством.

Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, т о  
перебувають у його розпорядженні.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної ^  діяльноси 
Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові 
та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахункн 
в установах банків, зокрема в іноземній валюті, Державному казначснсів; 
України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також блаіп<и : 
власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових Ги 
особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь \ 
справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.



" 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. М АЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється -я: 
ним Засновником на праві оперативного управління. Майно 1 Пднрисмстна 
становлять необоротні активи, передані йому Засновником та «придбаиі 
Підприємством в процесі його господарської діяльності, вартісті> якії:: 
відображається у самостійному балансі.

5.2. Підприємство забезпечує збереження та створює умови /иія 
раціонального (цільового) використання закріпленого за ним майна. 
Розпорядження закріпленим за Підприємством майном здійснюється \ 
відповідності до вимог чинного законодавства України та з урахуванням 
нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, закріплене за ним на праві оисрагинноіч) 

управління.
5.3.2. Кошти місцевого бюджету.
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду г і̂ 

згоди Засновника) майна, закріпленого на п|^аві оперативіюго управління; 
кошти та інше майно, одержані від надання послуг.

5.3.4. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.5. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань 
юридичних і фізичних осіб.

5.3.6. Надходження коштів на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі.

5.3.7. Майно, придбане за кошти міського бюджету, на виконання 
державних або місцевих програм, затверджених міською радою.

5.3.8. Майнові та немайнові права, передані Підприємству Засновником,
5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинни.м 

законодавством України.
5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, 

передбачених законодавством України.
5.5. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплстіс за іпі:,. 

на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відноі і̂дн /̂ 
до законодавства України та рішень (нормативних актів) органів місцсіюго 
самоврядування.

5.6. Підприємство має право брати в оренду майно для здійснення сію( і 
діяльності, передбаченої Статутом Підприємства.

5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгал гсрськіні 
облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і [іодас її органам 
уповноваженим здійснювати контроль за відповідішми напрямами діяльноси 
Підприємства, у визначеному законодавством порядку.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно Л ',. 

законодавства України.
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5.9. Статутний капітал Підприємства становить: 29 038 969,00 гривет.
( д в а д ц я т ь  д е в ’я т ь  м і л ь й о н і в  т р и д ц я т ь  в і с і м  т и с я ч  д е в ’ я т с о т  Ш ІС Т Д С С Я 1 д о і ' я г і .

гривень).

6. ПРАВА ТА О БО В ’ЯЗКИ

6.1. П ідприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавсгвом. ли 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм 
власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, 
необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою стагутіп 
діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відіювідно до сіюїх 
завдань і цілей, у тому числі спрямовувати кошти на утримання Иідирисмстиіі 
та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 
фізичними особами відповідно до законодавства.

6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями 
відповідно до законодавства.

6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання іроию вих к о п п  ііі 
порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Стаїуту.

6.1.6. Здійсню вати будівництво, реконструкцію, капітальний та ноточиий 
ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх 
статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.8. Співпрацювати з іншйми закладами охорони здоров’я, наукоіліімь 
установами та фізичними особами -  підприємцями.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, и;о належать до Гюге) 
компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створю вати структурні підрозділи Підприємства відповідно до 
законодавства України.

6.1.11. Здійсню вати інші права, що не суперечать закоиодаї^с гв}\
6.2. П ідприємство зобов’язане:
6.2.1. Створю вати належні умови для високопродуктивної нраїн, 

забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охороіиі 
праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійсню вати бухгалтерський облік, вести фінансову та стагистичн\ 
звітність відповідно до чинного законадавства.

6.2.3. Планувати свою діяльність щодо реалізації мсти та нрсдмсг; 
діяльності П ідприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексно; 
політики в галузі охорони здоров’я в місті.



6.2.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інпіих обов’язкових 
платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чиипоі\ 
законодавства України.

6.2.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, коп гроліова і і 
підвищення кваліфікації працівників.

6.2.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з м е іо ю  
забезпечення діяльності П ідприємства відповідно до чинного закоиодавсгиа 
України та цього Статуту.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМ СТВОМ

7.1. Засновник здійснює свої права щодо управління П іднрікмс 
безпосередньо або через Уповноважений орган.

7.2. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав 
Засновника та Уповноваженого органу щодо використання комунальної с; 
майна.

7.3. Засновник:
7.3.1. Затверджує Статут П ідприємства та зміни до нього.
7.3.2. Погоджує Підприємству договори про спільну діязп^ність, за які і мі: 

використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативном} 
управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.3. Здійсню є контроль за ефективністю використання майна, пю с 
власністю територіальної громади міста М иколаєва та закрінленс за 
Підприємством на праві оперативного управління. Управління комунаініної о 
майна М иколаївської м іської ради, у межах наданих Засновником новнова/КЄИі>. 
здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в онсрагиипе 
управління Підприємству майна, має право вилучати у ІІіднрисмсі в:і 
надлишкове майно, а також майно, яке не використовується аГ)о 
використовується не за призначенням.

7.3.4. Погоджує створення філій, представництв, в ід д іл е н ь т а  ініпич 
відокремлених підрозділів Підприємства без статусу юридичних осіб, які дікн ; 
відповідно до положень про них, затверджених наказом ксрпшик;. 
Підприємства.

7.3.5. П риймає рішення про реорганізацію  (перспрофілюваїтм)  іа 
ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію , 
реорганізації, затверджує ліквідаційний баланс, передавал ьниГі акі,  
розподільчий баланс.

7.3.6. Надає згоду Підприємству на створення дочірніх та спільних 
підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

7.3.7. Здійсню є інші повноваження відповідію до чиїпюго законодаїіс і ва. 
що належать до виклю чної компетенції Засновника.

7.4. Уповноважений орган:
7.4.1. Координує роботу щодо підвищення кваліфікації персоналу г;і 

впровадження інформаційних технологій в діяльності Підприємства.



7.4.2. Координує діяльність Підприємства щодо санітарно-освітньої 
роботи серед населення.

7.4.3. Здійсню є наглядові та контрольні заходи з виконання 
Підприємством чинного законодавства України в галузі охорони здоров'я, 
державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на до;^сржання 
нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, с іандарі іі. 
медичного обслуговування, підвищення якості надання медичних послуг.

7.4.4. Розглядає проект річного фінансового плану Підприємства.
7.4.5. Здійсню є аналіз результатів діяльності, розробку пропозицій та 

заходів щодо підвищ ення ефективності діяльності Підприємства.
7.4.6. Погоджує проекти рішень Засновника про внесення змі і і  

(доповнень) до Статуту, ліквідацію  та реорганізацію  (перенро{))іліоваін)я, 
Підприємства.

7.4.7. Покладає тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до 
призначення керівника закладу за результатами конкурсу) виконання обов’язкіїї 
керівника закладу на особу з числа працівників закладу.

7.4.8. П роводить конкурс на зайняття посади керівника комунаін>ноіЧ) 
закладу (установи, некомерційного підприємства) охорони здоров’я у норядкл. 
передбаченому чинним законодавством України. Підставою для нроведснн)! 
конкурсу є наказ управління охорони здоров’я М иколаївської міської ра;іи. Д.ія 
проведення конкурсу наказом управління утворюється конкурсна комісія (д.ія 
проведення окремого конкурсу).

7.4.9. Здійсню є інші повноваження, передбачені чинним законодавсі і50.м 
України, ріш еннями Засновника та іншими нормативними актами оргаиіі; 
місцевого самоврядування.

7.5. Керівництво Підприємством здійснює керівник -  Директор, міси;: 
призначається на посаду на конкурсній основі відповідно до вимог чи їн іо і. 
законодавства України та рішень органів місцевого самоврядування. ( ірок 
найму, права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забсзгісчеин;; 
звільнення з посади та інші умови найму Директора визначаються укладеним ; 
ним контрактом та чинним законодавством України.

7.6. Директор Підприємства:
7.6.1. Несе персональну відповідальність за виконання нок.іалсиих ііи 

Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій.
7.6.2. Д іє без довіреності від імені Підприємства, предсгавляс йоі о

інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, .........
органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, ніднис\ і 
від його імені документи та видає довіреності і делегує право ніднису 
документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає догоііо[)іі. 
відкриває в органах Державної казначейської служби України та устаноііа:-, 
банків поточні та інші рахунки.

7.6.3. Самостійно вирішує питання діяльності П ідприємства за ііиня гко;\і 
тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Заспоі^ника.

7.6.4. Організовує роботу Підприємства июдо надаїпія иаселетік і 
медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актії^.
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7.6.5. Несе відповідальність за формування та виконання фінапсоїилч. 
плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарсі.кч)ї 
діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якіс гь 
послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на нракі 
оперативного управління Підприємству майна спільної власносг! 
територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього 
Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.6.6. Користується правом розпорядження коштами І Іідприємс гік; 
відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне 
використання і збереження закріпленого за Підприємством на нраі^і 
оперативного управління майна.

7.6.7. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказії^кн. 
обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.6.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної га іінпої 
документації.

7.6.9. У строки і в порядку, встановленому законодавством, новідомлж 
відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  піднрис\пі,іі', 
та громадських формувань є обов’язковим. ^

7.6.10. Подає в установленому порядку управлінню охорони здороіГ:. 
М иколаївської міської ради, управлінню комунального майна Миколаїїнськчі. 
міської ради, департаменту фінансів М иколаївської міської ради квартальіі\ .  
річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема надає бухгалтереьк\ 
та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, звіт нро оренд\ 
майна, а також інформацію  про наявність вільних площ, придатних для палаті;; 
в оренду.

7.6.11. Приймає рішення про прийнятгя на роботу, звільнення з робо ги 
працівників Підприємства, а також інші передбачені законодавством нро нраніе 
рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з нраціиникамії 
Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання 
працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Стіюрюс умоія, 
підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно 
затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.6.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх застунникіїї 
головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів за ію іодж е'тіям  ; 
Уповноваженим органом.

7.6.13. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.6.14. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавс і ііа нр; 
охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і нраіінл 
створення належних умов праці.

7.6.15. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі винла ї и 
заробітної плати, а також передбачених законодавством нодагкіїв, зборіі5 гп 
інших обов’язкових платежів.

7.6.16. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вині  

Директора П ідприємства в порядку, визначеному законодавством.



7.6.17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підлрисмсгііи 
інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

-полож ення про преміювання працівників за підсумками р о б о т  
Підприємства;

-п орядок  надходження і використання коштів, отриманих як благодійні 
внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів га 
медичних виробів.

7 .6 .18 .3а  погодженням із Засновником та відповідно до вимо; 
законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.6.19. Виріш ує інші питання, віднесені до компетенції Директора 
Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, коггграктом між- 
Уповноваженим органом і Директором Підприємства.

7 .7 .3  метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів 
додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслугоиу в а т  і>: 
населення закладом охорони здоров’я, ф інансово-господарської д і я л і >і іосгі  па 
Підприємстві може бути створена Спостережна рада. До Спостережної ради 
обираються не більше 15 осіб, строком на 2 роки.

Спостережна рада Підприємства складається з:
- представників управління охорони здоров’я М иколаївської місі^кої ради 

та департаменту праці та соціального захисту населення М иколаївської міської 
ради -  від однієї до чотирьох осіб;

- депутатів міської ради (за згодою) -  від однієї до двох осіб;
- представників громадськості та громадських об’єднань, діяльпісіь яких 

спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, т о  
здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я (за зі одоіо ) 
від однієї до восьми осіб (по одному представнику від кожної організації).

Порядок утворення, права,,обов’язки спостережної ради закладу охороні: 
здоров’я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом М інісіріі. 
України.

7.8. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть иерсона:іьн\ 
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обінісх і а 
статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.9. У разі відсутності Директора Підприємства або исмож.чивос 11 
виконувати свої обов’язки з інших причин його обов’язки виконує засгун нт; 
Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.10. Річна фінансова звітність П ідприємства може підлягати перевірці 
незалежним аудитором в порядку, передбаченому рішенням Засновника.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМ С ГВА

8.1. Структура Підприємства, порядок внутріш ньої організації та сфері, 
діяльності структурних підрозділів затверджуються Директором ГІідприсмс'і ва 
за погодженням з Уповноваженим органом.
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8.2. ф ункціональні обов’язки та посадові інструкції гіраціїзіпікії.
Підприємства затверджує Директор.

8.3. Ш татну чисельність Підприємства Директор визначає, враховуючи
необхідність створення відповідних умов для забезпечення належної
доступності та якості медичної допомоги, за погодженням з Уповноважених, 
органом.

9. ПОВНОВАЖ ЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в уиравл іит
Підприємством через загальні збори трудового колективу, нрофесііїні спілки, 
які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим
колективом на представництво, вносити пропозиції пюдо іюлііпгіения р о б о т  
Підприємства, а також з питань соціально-культурного і гюбутовоіо 
обслуговування. Представники первинної профспілкової організації 
представляють інтереси працівників в органах управління Підприсмсіїиі 
відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, які 
б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, як.
своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового лої’оіюп' 
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові В І Д Н О С И М І ;

працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на 

участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Д,ирскгор 
Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавс гвом.

9.4. Виробничі, трудові та соціаіП.ні відносини трудового К 0 Л С К Г Н 1 5 \  ; 

адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору надається Директор) 

Підприємства, а від імені трудового колективу -  уповноваженому ним орі а и \ . 
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не 
менш ніж один раз на рік.

9.6. П итання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, г а р а н т  
обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та,їх  сімен, 
також інші питання соціального розвитку вирішуються ірудовим  колективол; 
відповідно до законодавства, цього Статуту та колективіюго договор)'.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства с к о їт и , 
отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і 
системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми носадовнх 
окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, вннагорол 
та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних винлаг 
встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарангін. 
передбачених законодавством.

М інімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою і і І л  

встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. У м о і і и
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‘ оплати праці та матеріального забезпечення Директора 1 Іілпрмсмсгіи, 
визначаються контрактом.

9.8. Працівники Підприємства здійснюють свою діяльність відгювілно ,и 
Стат>ту, колективного договору та посадових інструкцій згідно 
законодавством України.

%

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. П ідприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтсрсі>кіііі 
облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних 
працівників, а також веде фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення 
6%'хгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичіюї, фінансової 
та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. П ідприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне 
подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприсмствсі 
здійснюють відповідні державні органи в межах їх іювноважснь га 
встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Уповноважений орган має право здійснювати контроль фінансово- 
господарської діяльності П ідприємства та контроль за якістю і обсягом наданії;. 
\їедичної допомоги. Підприємство подає Уповноваженому органу, за його 
ви.\югою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-  
господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної доіюмоги хворим на 
Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості надано, 
медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимоіам 
галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я та законодавству України.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом і їо ю  
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації 
рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, 
рішенням суду.

11.2. у  разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поді ї), 
приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються ло 
доходу бюджету.

11.3. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення ,  ЯКІЇ 
\творю ється Засновником або за рішенням суду.

11.4. П орядок і строки проведення припинення, а також с грок лл>: 
пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути менпшм ніж два місяці 
дня опублікування рішення про припинення, визначаються органом, я к іт  
прийняв відповідне рішення.
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11.5. Комісія з припинення розміщує у друкованих засобах масової  

івформашТ повідомлення про припинення ю ридичної особи та  про порядок  і 
строк заявления кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) к р с д и іо р ік  
оовіломляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством с грою і. 
О лвочасно комісія з припинення вживає усіх необхідних заходів  іію;и> 
ІнзентзрнзашТ майна та стягнення дебіторської заборгованості І і ід іїрисмс і ііа.

11 .6 .3  моментл’ призначення комісії з припинення до неї переходя  гі. 
повноваження з управління Підприємством. Комісія з припинення сюїадас 
ліквідаційний (проміжний ліквідаційний та розподільчий баланс,  
передавальний акт, які подає на затвердження органу, який призначив коміс ію  
припинення Підприємства.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаюгьо. 
відповідно до законодавства.

11. 8 . Працівникам Підприємства, які звільняються у з в ’язку 5 його 
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав  та інтерес і в 
вілповілно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою д і я і Пі Н І с т ь , і з  дагі; 
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну рсссграц ію  
припинення юридичної особи.

12.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМ ІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМ С ГІ^Л

12. 1.  Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, ш ляхом 
викладення Статуту у новій редакції.

12-2 .  Зміни до цього С тат\ту  підлягають обов’язковій дсржавіїиі 
ресстраш їу  порядку, встановленому законодавством України.
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