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1. зАгАльнI положЕння

1.1. коN4унАльнЕ шкомЕрцIЙнЕ шдприсмство
(ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСНА СТОМАТОЛОГIЧНА ПОШКЛIНIКА)
ЧЕРШГIВСЬКОi ОБЛАСНОi РАДИ (dалi Пiдприсмство) с лiкувально-
профiлактичним закладом охорони здоров'я комунапьним унiтарним
некомерцiйним пiдприемством, що надас послуги третинноТ
високоспецiалiзованоТ медичноТ стоматологiчноТ допомоги та може надавати
послуги вторинноi спецiалiзованоi медичноТ стоматологiчноТ допомоги BciM
категорiям осiб, а також забезпечуе медичне обслуговування населення на
ocHoBi вiдповiдноi лiцензii та професiйноi дiяльностi медичних працiвникiв в

порядку та на умовах, встановлених законодавством УкраТни та цим Статутом.
|.2. Пiдприсмство реорганiзоване шляхом перетворення комунального

лiкувально-профiлактичного закладу <Чернiгiвська обласна стоматологiчна
полiклiнiка)) у комун€uIьне некомерчiйне пiдприсмство <<Чернiгiвська обласна
стоматологiчна полiклiнiка> Чернiгiвськоi обласноi ради на пiдставi рiшень
ЧернiгiвськоТ обласноi ради вiд 20 грудня 2018 року J\Гч 43-16/VII <Про

реорганiзацiю комунапьного лiкувально-профiлактичного закладу
<Чернiгiвська обласна стоматологiчна полiклiнiка> у комунальне
некомерцiйне пiдприемство)) та вiд 04 квiтня 2019 року JФ 3З-17lУП <Про
затвердження передав€Lльного акта комун€Lльного лiкувально-профiлактичного
закладу кЧернiгiвсъка обласна стоматологiчна полiклiнiка> та проведення
органiзацiйно-правових заходiв, пов'язаних з перетворенням у комун€Lпьне

некомерцiйне пiдприемство <Чернiгiвська обласна стоматологiчна
полiклiнiка> Чернiгiвськоi обласноi ради>.

Пiдприемство е правонаступником усього майна, Bcix прав та обов'язкiв
<Чернiгiвська обласнакомун€Lльного лiкувально-профiлактичного закладу

стоматологiчна полiклi HiKa>.
1.3. Пiдприсмство створене на базi майна територiапьних громад сiл,

селищ, MicT Чернiгiвськоi областi. Майно пiдприемства € спiльною власнiстю
територiальних громад сiл, селищ, MicT Чернiгiвськоi областi в особi
Чернiгiвськоi обласноТ ради.

|.4. Вiд iMeHi територiальних громад сiл, селищ, MicT ЧернiгiвськоТ
областi повноваження Засновника та Власника здiйснюе Чернiгiвська обласна

рада (dалi - Засновник).
1.5. Пiдприемство перебувас, вiдповiдно до делегованих Засновником

повноважень, в управлiннi ЧернiгiвськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiТ в

особi Управлiння охорони здоров'я ЧернiгiвськоТ обласноi державноТ
адмiнiстраulr (dалi - Орган управлiння), якому е пiдпорядкованим, пiдзвiтним
та пiдконтрольним.

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

|.7 . Забороняеться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) Пiдприемства
або Тх частини серед засновникiв (учасникiв), працiвникiв комунапьного
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некомерцiЙного пiдприемства (KpiM оплати ikHboi працi, нарахування единого
соцiального внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними
осiб.

1.8. Не вважасться розподiлом доходiв Пiдприсмства, в розумiннi
п. |.7 Статуту, використання Пiдприемством власних доходiв (прибуткiв)
виключно для фiнансування видаткiв на утримання такоТ неприбутковоТ
органiзацii, реалiзацii мети (цiлей, завдань) та нагIрямiв дiяльностi, визначених
Статутом.

1.9. Пiдприемство у своТй дiяльностi керусться Конституцiсю Украiни,
Господарським та I_{ивiльним кодексами УкраТни, Законом Украiни <Основи
Законодавства УкраТни про охорону здоров'я)) та iншими законами Украiни,
постановами Верховноi Ради Украiни, актами Президента УкраIни та Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни, зага.пьнообов'язковими для Bcix закладiв охорони
здоров'я, наказами та iнструкцiями MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни,
зага_пьнообов'язковими нормативними актами iнших центр€Lпьних органiв
виконавчоТ влади, рiшеннями ЧернiгiвськоТ обласноТ ради та розпорядженнями
голови ЧернiгiвськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii, нак€Lзами Управлiння
охорони здоров'я Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ,
вiдповiдними рiшеннями мiсцевих органiв виконавчоТ влади i органiв
мiсцевого самоврядування, iншими нормативно-правовими актами,
обов'язковiсть яких встановлена чинним законодавством та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЯtЕННЯ

2. 1. Найменування Пiдприемства:
2.|.|. Повне найменування украiнською мовою:
Комунальне некомерцiйне пiдприсмство <Чернiгiвська обласна

стоматологiчна полiклiнiка> ЧернiгiвськоТ обласноi ради.
2.|.2. Скорочене найменування украiнською мовою:
кНП (ЧоСП) ЧоР.
2.1.З. Повне найменування англiйською мовою:
Сhеrпihiч Oblast Dental Policlinic Сhеrпihiч Oblast Council Communal Non-

Profit Enterprise.
2.2. Мiсцезнаходження Пiдприемства (юридична адреса): УкраТна, MicTo

Чернiгiв, вулиця Магiстратська, будинок 19, 14000.

Пiдприсмство мас в своему складi структурний пiдроздiл за адресою:
Украiна, м. Чернiгiв, проспект Миру, буд. 204, |4029.

3. МЕТА ТА ПРЕДМВТ ДIЯЛЬНОСТI

3.1. Основною метою дiяльностi Пiдприсмства е забезпечення медичного
обслуговування населення шляхом надання стоматологiчних медичних послуг
в гIорядку та обсязi, встановлених законодавством, i стоматологiчноТ медичноТ



допомоги професiйно пiдготовленими медичними працiвниками, спрямованих
на збереження, полiпшення та вiдновлення здоров'я населення.

З.2. Вiдповiдно до поставленоi мети предметом
Пiдприемства с:

- гIровадження господарськоi дiяльностi з медичноТ практики;

- створення умов, необхiдних для забезпечення доступноi
медичноi допомоги населенню, органiзацii наJIежного управлiння

дiяльностi

та якiснот
внутрiшнiм

лiкувально-дiагностичним процесом та ефективного використання майна та
iнших pecypciB Пiдприсмства;

- надання пацiснтам вiдповiдно до законодавства спецiалiзованоТ
(високоспецiалiзованоТ) амбулаторноТ медичноТ допомоги (спецiалiзована
медична практика), що включае стоматологiчну допомогу з ортопедичноТ
стоматологii, хiрургiчноi стоматологii, ортодонтiТ, терапевтичноi стоматологiТ
за участю сестер медичних зi стоматологii, проведення процедур сестрами
медичними з фiзiотерапiТ, здiйснення дослiджень рентгенолаборантами;

- забезпечення повного i якiсного обстеження, встановлення дiагнозУ i

органiзацiя своечасного лiкування, консультативноi медичноi стоматологiчноТ

допомоги та направлення хворих до iнших закладiв охорони здоров'я (У раЗi
необхiдностi);

_ надання медичних стоматологiчних та iнших послуг, не забороненИх
чинним законодавством Украiни, фiзичним та юридичним особам на платнiй
ocHoBi, у порядку та за цiнами/тарифами встановленими/затвердженими згiднО

чинного законодавства Украiни;
_ забезпечення надання безоплатноi для пацiснта стоматологiчноТ

догIомоги та стоматологiчних послуг окремим категорiям населення,
визначених законодавством УкраТни;

- проведення протезування пiльговйх категорiй населення в межах

фiнансування з обласного бюджету та iнших, не заборонених чинним
законодавством Украiни, джерел;

- реалiзацiя заходiв щодо первинноi профiлактики стоматологiчних
захворювань серед населення областi;

- протезування порожнини рота з використанням дорогоцiнНих металiв;
_ органiзацiя пiдготовки пацiента до надання ортопедичноi

стоматологiчноi допомоги та if надання дорослому населеннЮ згiДнО

з вимогами чинного законодавства УкраТни;

- органiзацiя та забезпечення надання ортодонтичноТ допомоги
дорослому населенню згiдно з вимогами чинного законодавства Украiни;

- надання спецiалiзованих стоматологiчних медичних послуг з виТздом

додому автомобiльним транспортом Пiдприемства особам з iнвалiднiстю та

iншим фiзичним особам, якi за станом здоров'я мають обмежену здатнiсть
самостiйно пересуватися або взагалi нездатнi;

_ медичне обслуговування, що не обов'язково обмежусться медичНоЮ

допомогою, апе безпосередньо пов'язане з iT наданням;
_ провадження господарськоi дiяльностi iз зберiгання, перевеЗеннЯ,

придбання, використання, знищення наркотичних засобiв, психотроПних
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речовин i прекурсорiв, включених до перелiку наркотичних засобiв,
психотропних речовин i прекурсорiв, у порядку та на умовах, передбаченИМ
чинним законодавством вiдповiдно до отриманоТ лiцензii для провадженнЯ
господарськоТ дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв;

_ виписування рецептiв на лiкарськi засоби i медичнi вироби, а ТаКОЖ

рецептiв на дозволенi до застосування в Украiнi лiкарськi засоби, вiДнеСеНi ДО

перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв згiДно
норм чинного законодавства;

_ проведення експертизи тимчасовоi непрацездатностi та видача листкiв
непрацездатностi;

- вивчення, узагаJIьнення, впровадження в практику i поширеннЯ
сучасних методiв профiлактики, дiагностики та лiкування стомаТоЛОгiчних
захворювань на ocHoBi досягнень медичноi науки i технiки та переДОВОГО

досвiду вiтчизняних i зарубiжних закладiв охорони здоров'я;

- органiзацiя взасмодiТ з iншими закладами охорони здоров'я з метоЮ

забезпечення наступностi у наданнi медичноТ допомоги на рiзних рiвнях та

ефективного використання pecypciB системи охорони здоров'я;
_ здiйснення методичного керiвництва стоматологiчною слУЖбОЮ

Чернiгiвськоi областi ;

_ органiзацiя та методичне керiвництво стоматологiчними ЗаКЛаДаМИ

областi Bcix фор' власностi щодо забезпечення в повному обсязi
висококвалiф iKoBaHoT стоматологiчноi допомоги ;

- координацiя органiзацiйно-методичнот роботи, направленоi на

пiдвищення ефективностi профiлактики i лiкування стоматологiчних
захворювань серед населення областi;

- розвиток та удосконаJIення органiзацiйних форм i методiв медичного

забезпечення населення, пiдвищення культури i якостi лiкувально-
профiлактичноТ догIомоги населенню областi;

_ органiзацiя та контроль щодо достовiрностi статистичного ОбЛiКУ

i форм звiтностi зi стоматологii в закладах охорони здоров'я Чернiгiвськоi
областi;

- ведення статистичного облiку та звiтностi даних rцодо сТоМаТОЛогiчНОТ

допомоги населенню Чернiгiвськоi областi;

- забезпечення пiдвищення рiвня квалiфiкачiТ лiкарiв-стоматолОгiВ Та

здiйснення пiдготовки лiкарiв-iнтернiв зi стоматологii на базi Чернiгiвського

фiлiалу кафелри пiслядипломноI освiти лiкарiв-стоматологiв УкраТнСьКОТ

медичноТ стоматологiчноi академiТ та пiдвищення рiвня квалiфiкацiТ молОДШИХ

медичних спецiалiстiв на курсах пiдвищення квалiфiкацii та iнших закладiв

пiслядипломноi освiти ;

органiзацiя практики студентiв вищих медичних навчальНих ЗаКЛаДiВ

I - IV рiвня акредитацiТ та студентiв медичних коледжiв;

- участь у проведеннi iнформацiйно- та освiтньо-роз'яснЮваЛьнОТ РОбОТИ

серед населення щодо формування здорового способу життя та здiйснення

заходiв з профiлактики стоматологiчних захворювань; 
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- УчасТь у державних та регiон€Lпьних програмах щодо скрiнiнгових
ОбСТеЖень, профiлактики, дiагностики та лiкування окремих захворювань
У ПОряДку, визначеному вiдповiдними програмами та законодавством Украiни;

- ЗДiЙСнення, спiльно з iншими закладами та науково-дослiдними
iНСтитУтами медичного профiлю, науково-дослiдноi, педагогiчноi, лiкувально-
дiагностичноТ роботи;

- ОРганiзацiя i проведення науково-практичних конференцiй, ceMiHapiB,
КРУГЛИх столiв та iнших заходiв, спрямованих на професiйний розвиток
МеДИЧНИХ прашiвникiв та пiдвищення якостi медичного обслуговування
населення;

- УЧаСТЬ У визначеннi проблемних питань медичного обслуговування та
НаДаННЯ СТОМаТологiчноТ допомоги населенню ЧернiгiвськоТ областi, а також
надання пропозицiй щодо Тх вирiшення.

- надання рекомендацiй органам мiсцевого самоврядування щодо
РОЗРОбКи планiв розвитку медичного обслуговування та надання
стоматологiчноi допомоги населенню.

- ОбРОбка, збiр, ресстрацiя, накопичення, зберiгання, адаптування, змiна,
ПоноВлення, використання та передача, знеособлення персон€tJ,Iьних даних,
У ТОМУ числi конфiденцiЙноТ iнформацii про працiвникiв закладу, пацiснтiв
i Контрагентiв Пiдприсмства з метою ведення кадрового дiловодства, медичноТ
дОкУментацii, бухгалтерських розрахункiв, пiдготовки вiдповiдно до вимог
Законодавства статистичноi, адмiнiстративноТ та iншоi iнформацiТ з питань
дiяльностi Пiдприсмства, а також внутрiшнiх документiв закладу з питань
ТРУДоВих правовiдносин, надання стоматологiчних послуг i соцiального
ЗаХИСТУ, вiдповiдно до чинного законодавства Украiни та колективного
договору;

- провадження зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi згiдно iз законодавством
Украiни.

3.3. Пiдприемство може бути клiнiчною базою вищих медичних,
навча-пьних та науково-дослiдних закладiв (установ) ycix piBHiB акредитацii та
ЗаКЛадiв пiслядипломноi освiти. У випадках, що передбаченi чинним
ЗаКоноДавством, iHTepHaTypa, стажування, практика та iншi можливi види
НаВЧаННя, Що Проходять на базi Пiдпри€мства вiдбуваються на договiрних
засадах.

3.4. Пiдприемство надас медичнi послуги на пiдставi лiцензiТ на медичну
практику.

3.5. Пiдприсмство в межах своеТ компетенцii забезпечус:
- контроль за доступнiстю та якiстю надання медичноi допомоги;
- ВИКОНаНня aKTiB Законодавства в галузi охорони здоров'я, державних

СТаНДарТiв, критерiiв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього
ПРИРОДНОГО середовища i санiтарно-епiдемiчного благополуччя населення'
а ТаКОЖ ДОДеРЖання нормативiв професiЙноi дiяльностi в галузi охорони
здоров'я, вимог !ержавноТ фармакопеi;

- Виконання завдань та дотримання вимог законодавства з питань
мобiлiзацiйноТ пiдготовки та цивiльного захисту населення;
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- роботу з питань охорони працi, безпеки руху транспортних засобiв
i протипожежного захисту пiдпорядкованих йому структурних пiдроздiлiв;

- виконання та реалiзацiю державноТ полiтики стосовно державноТ
тасмницi та iнформацii з обмеженим доступом, розгляд звернень громадян та
iх об'сднань, запитiв i звернень депутатiв тощо;

- роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та використання архiвних
документiв;

- здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидiТ корупцiТ;

- доступ до публiчноТ iнформацiТ, розпорядником якоi е.
З.6. Пiдприемство мас право займатися iншими видами дiяльностi

не передбаченими в даному CTaTyTi i не забороненими законодавством
УкраiЪи, необхiдними для н€LгIежного забезпечення та пiдвишення якостi
лiкувально-дiагностичного процесу, управлiння ресурсами, розвитку та
пiдвищення якостi кадрового потенцiалу Пiдприсмства.

З.7. Якщо для провадження певних видiв господарськоi дiяльностi,
передбачених Статутом, потрiбний спецiальний дозвiл, лiцензiя Пiдприемство
отримуе його в порядку, визначеному законодавством Украiни.

4. прАвовиЙ стАтус

4.|. Пiдприемство € самостiйною юридичною особою публiчного права.
Права та обов'язки юридичноi особи Пiдприемство набувае з дня його
державноI реестрацii. Пiдприемство мае право укладати угоди (логовори),
набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути
стороною, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах УкраТни,
мiжнародних та третейських судах.

4.2. Пiдлриемство користуеться закрiпленим за ним комун€Lльним майном,
що с спiльною власнiстю територiальних громад сiл, селищ, MicT,
ЧернiгiвськоТ областi. Пiдприсмство користуеться закрiпленим за ним майном
на правi оперативного управлiння.

4.З. Пiдприсмство здiйснюе некомерцiйну господарську дiяльнiсть,
органiзовус свою дiяльнiсть вiдповiдно до фiнансового плану, затвердженого
Органом управлiння, самостiйно органiзовус виробництво продукцiТ (робiт,
послуг) i реалiзуе iT за цiнами (тарифами), що визначаються в порядку,
встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завданi Пiдпри€мству внаслiдок виконання рiшень органiв
державноi влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом
неконститучiЙними або недiЙсними, пiдлягають вiдшкодуванню зазначеними
органами добровiльно або за рiшенням суду.

4.5. Щля здiйснення господарськоi некомерцiйноi дiяльностi Пiдприемство
зсLлучас i використову€ матерiально-технiчнi, фiнансовi, труловi та iншi види
pecypciB, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Пiдпри€мство мае самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв,
Щержавному казначействi УкраТни, круглу печатку з державним гербом



Украiни та своТм найменуванням, штампи, бланки, електронну адресу,
веб-сайт, емблему, свою символiку та iншi атрибути, якi не забороненi
законодавством Украiни.

4.7 . Пiдприсмство е неприбутковою юридичною особою.
4.8. Вiдкриття, використання та закрит"тя поточних i вкладних

(депозитних) paxyHKiB у нацiональнiй та iноземних ва_пютах здiйснюсться
згiдно чинного законодавства.

4.9. Пiдприемство самостiйно встановлюс чисельнiсть, визначае свою
органiзацiйну структуру i затверджус штатний розпис (з урахуванням вимог
роздiлу 8 даного Статуту).

5. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. МАЙНО ТА ФIНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Пiдприсмства с спiльною власнiстю територiа,тьних громад
сiл, селищ, MicT Чернiгiвськоi областi i закрiплюсться за ним на правi
оперативного управлiння.

Майно Пiдприемства становлять необоротнi та оборотнi активи, ocHoBHi
засоби та грошовi кошти, а також iншi цiнностi, переданi йому Засновником
або уповноваженим ним органом (управлiнням комун€шьного майна
ЧернiгiвськоТ обласноi ради), BapTicTb яких вiдображасться у самостiйному
балансi Пiдприсмства.

Реалiзуючи право оперативного управлiння Пiдприемство володiс,
користусться i розпоряджасться майном, закрiпленим за ним Засновником
(уповноваженим ним органом) для здiйснення неприбутковоТ господарськоТ
дiяльностi, з обмеженням правомочностi розпорядження окремими видами
пtайна.

Засновник безпосередньо або через уповноважений ним орган ма€ право
вилучати надлишкове майно, що використову€ться Пiдприсмством, а також
майно, що не використовуеться Пiдприемством, та майно, що
використовуеться ним не за призначенням.

5.2. Пiдприемство не мас право вiдчужувати або iншим способом
розпоряджатись закрiпленим за ним майном, що н€шежить до основних фондiв
без попередньоТ згоди Засновника або уповноваженого ним органу.
Пiдприемство не мае права безоплатно передавати н€Lпежне йому майно TpeTiM
особам (юридичним чи фiзичним особам) KpiM випадкiв, прямо передбачених
законодавством. Yci питання, якi стосуються вiдмови вiд права на земельнi
дiлянки, що знаходиться на балансi Пiдприемства або iх вiдчуження,
вирiшуються виключно Засновником.

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

5.3.1. Ivlайно, передане Пiдприемству Засновником або уповноваженим
ним органом, в тому числi вiдповiдно до рiшення про його створення;

5.З.2.Кошти державного, обласного, районних, об>сднаних
територiальних громад, MicT обласного значення та iнших мiсцевих бюджетiв;



5.3.3. Власнi надходження Пiдприсмства: кошти вiд здачi в оренду майна,

закрiпленого на правi оперативного управлiння; вiдсотки вiд розмirцення на

банкiвсьКому депОзитi коШтiв та iнше майно; кошти, одержанi вiд реалiзацiТ
продукцiТ (робiт, послуг);

5,З.4. I_{iльовi кошти;
5.3.5. Кошти, отриманi виконавчот5.3.5. Кошти, отриманi за договорами з центрагIьним органом виконавчо1

влади, що реалiзус державну полiтику у сферi державних фiнансових гарантiй

медичного обслуговування населення;
5.з.6. майно, придбане у iнших юридичних або фiзичних осiб;
5.з,7 . Майно, що надходить безоплатно або у виглядi безповоротноТ

фiнансовоi допомоги чи добровiльних благодiйних BHeckiB, пожертвувань

юридичних i фiзичних осiб; надходження коштiв на виконання програм

соцiально-економiчного розвитку регiону, програм розвитку медичноi галузi,

5.3.8. Iншi джерела, не забороненi законодавством.
Вилучення майна Пiдприемства може мати мiсце лише У ВИПаДКаХ,

передбачених законодавством Украiни.
5.4. Статутний капiтал Пiдприемства становить: 00 гривень 00 копiйок.

Змiни до нього вносяться виключно за рiшенням Засновника.
5.5. Вiдчуження, списання, передача в оренду майна Пiдприемства, а

також реконструкцiя, перебулова нерухомого майна, здiйснюсться у порядку,

встановленому законодавством та рiшенням Засновника.
5.6. Пiдприемство у визначеному законодавством порядку самостiйнО

органiзовуе та здiйснюе бухгалтерський облiк, веде статистичну,

бr,хгалтерську та медичну звiтнiсть i подас ii органам, уповноваженим
з:iйснювати контроль за вiдповiдними напрямами дiяльностi Пiдприсмства.

5.7. Власнi надходження Пiдприсмства використовуються вiдповiдно до

законодавства Укратни та виключно для фiнансування видаткiв на його
\ трI,tN{ання, реалiзацiю мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi,

'"";:;.'Ъ:#.ý;';" господарську дiяльнiсть Пiдприсмство здiйснюс на

пi:ставi фiнансового плану. У разi необхiдностi змiни до нього можуть
вноситися щомiсячно за поданням генер€Lпьного директора у порядку,

передбаченому нормами чинного законодавства. У виключних випадках

внесення змiн до фiнансового плану може iнiцiюватися Органом управлiння.

б. прАвА тА оБов,язки

6.1. Пiдприсмство мас право:
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до

центраJIьних та мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого
са\{оврядування, пiдприсмств, установ i органiзаuiй незаJIежно вiд фор,
u.-ru."o.ri та пiдпорядкування, фiзичних осiб-пiдприемцiв та фiзичних осiб,

.].-Iя отримання iнформаrriт та матерiалiв, необхiдних для виконання

покладених на Пiдприсмство завдань.



6.I.2. Самостiйно планувати, органiзовувати i здiйснювати свою статутну
дiяльнiсть, визначати свою органiзацiйну структуру, встановлювати
чисельнiсть працiвникiв i штатний розпис (з урахуванням вимог роздiлу
8 даного Статуту), самостiйно визначати форми i системи оплати працi,
зокрема встановлення посадових окладiв, надбавок, доплат та пiдвищень,
порядку i умов зао>(очення, у тому числi премiювання, розмiру премiй, iнших
винагород вiдповiдно до чинного законодавства Украiни, цього Статуту та
колективного договору; органiзовувати i здiйснювати свою статутну
дiяльнiсть, запучати та використовувати матерiально-технiчнi, фiнансовi,
труловi та iншi види pecypciB, використання яких не заборонено
законодавством; визначати ocHoBHi напрямки свого розвитку вiдповiдно до
cBoix завдань i цiлей, у тому числi спрямовувати отриманi вiд господарськоТ

дiяльностi кошти на утримання Пiдприсмства та його матерiально-технiчне
забезпечення.

6.1.3. Укладати правочини та господарськi угоди з пiдприсмствами,
установами, органiзацiями незапежно вiд форпл власностi та пiдпорядкування,
а також фiзичними особами вiдповiдно до законодавства.

6.1.4. Здiйснювати спiвробiтництво з iноземними органiзацiями
вiдповiдно до законодавства.

6.1.5. Створювати cTpyKTypHi пiдроздiли Пiдприсмства вiдповiдно до
законодавства.

6.1.б. Здiйснювати власне булiвничтво, реконструкцiю, капiтальний та
поточний ремонт основних фондiв у визначеному законодавством порядку.

6.|,7. Залучати пiдприсмства, установи та органiзацii для реаJliзацii cBoix
статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.8. Спiвпрацювати з iншими закладами охорони здоров'я, науковими

установами та фiзичними особами-пiдприемцhми.
6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що на-пежать до його

компетенцiТ, спецiалiстам iнших закладiв охорони здоров'я за iх запитом.
6.1.10. Самостiйно визначати напрямки використання грошових коштiв

у порядку та на пiдставах, визначених чинним законодавством.
6.1.11. Надавати та отримувати гуманiтарну допомогу в установленому

законодавством порядку;
6.|.|2. Стягувати з орендарiв орендну плату, в тому числi до обласного

бюджету, в разi невиконання або ненаJIежного виконання зобов'язань,
передбачених договорами оренди комунаJIьного майна.

б.2. Пiдприемство зобов'язане:
6.2.|. Створювати належнi умови для високопродуктивноТ працi,

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

6.2.2. Здiйснювати бухгалтерський облiк, забезпечувати фiнансову та
статистичну звiтнiсть згiдно з законодавством.

6.2.З. Керуватись у своiй дiяльностi Конституцiсю Украiни, Законами
Украiни, актами Президента УкраТни та Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,
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нормативно-правовими актами MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни,
iншими нормативно-правовими i локальними актами та цим Статутом.

6.2.4. Планувати свою дiяльнiсть щодо реалiзацii мети та предмету

дiяльностi Пiдприсмства з урахуванням та у межах сдиноТ комплексноi
полiтики в галузi охорони здоров'я в об'еднаних територi€Lпьних громадах,

районах, MicTax ЧернiгiвськоТ областi.
6.2.5. Забезпечувати сво€часну сплату податкових,га iнших обов'язкових

платежiв з урахуванням своеТ статутноТ дiяльностi та вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.

6.2.6. Розробляти та реаrriзовувати кадрову полiтику, контролювати
пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв.

6.2.7. Акумулювати власнi надходження та витрачати iх з метою
забезпечення дiяльностi Пiдприемства вiдповiдно до чинного законодавства
УкраТни та цього Статуту.

6.2.8. fiотримуватись вимог порядку та умов обов'язкового страхування, в

тому числi медичних працiвникiв та iнших осiб на випадок iнфiкування
BipycoM iмунодефiциту людини пiд час виконання ними професiйних
обов'язкiв, а також на випадок настання у зв'язку з цим iнвалiдностi або
cMepTi вiд захворювань, зумовлених розвитком ВIЛ-iнфекцii.

7. УПРАВЛIННЯ ПIДПРИ€МСТВОМ ТА ГРОМАДСЪКИЙ КОНТРОЛЪ
ЗА ЙОГО ДШЛЬНIСТЮ

7.1. До виключних повноважень Засновника Пiдпри€мства н€Lпежить:

- прийняття рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю Пiдприсмства,
призначення лiквiдацiйноi KoMicii, KoMicii з припинення, затвердження
.r i квiдацiй ного балансу;

- призначення та звiльнення генер€Lльного директора Пiдприемства;
- прийняття рiшення про закрiплення нерухомого майна за

Пiлприсмством на правi оперативного управлiння та вилучення такого майна;
- внесення змiн до статутного капiталу Пiдприемства;
- iншi повноваження, передбаченi законодавством, в тому числi створення

НаглядовоТ ради Пiдприемства.
7 .2, Що повноважень Органу управлiння Пiдприемства наJIежать:
- укладення та розiрвання контракту, з генерапьним директором

Пiдприемства, внесення до нього змiн шляхом укладення додатковоi угоди,
виключно за дорученням (рiшенням) Засновника, здiйснення контролю за
виконанням генерапьним директором контракту;

- затвердження складу Ради Пiдприемства та змiн до нього, за поданням
генерапьного директора шляхом видання вiдповiдного наказу;

- погодження органiзацiйноi структури Пiдприемства та змiн до неТ;

- погодження штатного розпису Пiдприемства та змiн до нього;
- затвердження фiнансового плану, змiн до нього у порядку та на

пiдставах, визначених чинним законодавством, i у разi необхiдностi
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кошторису;
- погодження плану використання бюджетних коштiв та змiн до нього;- здiйснення контролю за дотриманням вимог, передбачених даним

Статутом;
- ЗДiЙСНеННЯ На ocHoBi г€шузевих медичних стандартiв контролю за якiстю

та обсягом медичноI допомоги;
- видання згiдно iз законодавством обов'язкових для виконання наказiв та

доручень;
- iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством УкраТни та

рiшеннями Засновника.
7.3. Виконавчим органом Пiдприсмства с Рада Пiдприсмства, яку очолюс

генеральний директор.
7.4. Порядок роботи Ради Пiдприемства:
7.4.1. Рада Пiдприемства на першому iJ засiданнi обирас iз свого складу

простою бiльшiстю голосiв секретаря Ради Пiдприемства.
7.4.2" Засiдання Ради Пiдприсмства скликас та проводить генеральний

ДИРеКТОР, У РаЗi ЙОГО ВiДСУТНОСТi особа, на яку покладено виконання
обов'язкiв за його вiдсутностi.

7.4.з. Засiдання Ради Пiдприсмства проводяться у Mipy потреби, але не
Рiдше нiж один раз на кварт€UI, i вважаються правомочними, якщо на них
присутнi двi третини iT членiв.

7.4.4. Позачерговi засiдання Ради Пiдприемства скликаються на вимогу
генерагIьного директора, Органу управлiння або однiсТ третини Ради
Пiдприемства. Вимога про скликання позачергового .u.iдu"rr" Ради
пiдприемства повинна мiстити обrрунтування питання, яке вимагае
обговорення.

7.4.5. Засiдання Ради Пiдприсмства проводяться У вiдкритому або
закритому режимi. У разi коли на засiданнi Ради Пiдприсмства розглядаються
питання, пов'язанi з iнформацiею з обмеженим доступом, за рiшенням Ради
Пiдприемства засiдання проводяться у закритому режимi.

7.4.6. Рiшення Ради Пiдприемства приймаються шляхом вiдкритого
голосування бiльшiстю голосiв iT членiв, присутнiх на засiданнi. У разi рiвного
розподiлу голосiв вирiшальним € голос генер€Lльного директора.

7.4.7. Член Ради Пiдприемства бере участь у засiданнi особисто i не може
передавати свiй голос iншiй особi. Кожен член Ради Пiдприемства пiд час
голосування ма€ один голос. Розгляд питань, що виносяться на засiдання Ради
Пiдприемства, та прийнятi за результатами засiдання рiшення фiксуються у
протоколi. Протокол пiдписуеться генер€шьним директором та секретарем
ради Пiдприсмства i надсилаеться yciM членам Ради Пiдприемства.

7.4.8. Члени Ради Пiдприемства можуть письмово викласти свою окрему
думку, яка додаеться до протоколу i с його невiд'смною частиною.

7.5. Що повноважень Ради Пiдприемства н€цежить:
7 .5.|. Затвердження щорiчного плану дiяльностi Пiдприемства.
7.5.2. Органiзацiя розробки та забезпечення реалiзацii довгостроковоТ

стратегiТ розвитку Пiдприемства на ocHoBi потреб населення та ринковоТ
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ситуацii.
7 .5.З. Органiзацiя формування та монiторинг виконання оперативних

планiв.
7.5.4. Забезпечення залучення коштiв на iнвестицiйнi потреби

Пiдприемства. За необхiдностi створення та органiзацiя роботи опiкунських
та наглядових громадських рад при Пiдприемствi.

7.5.5. Вживання заходiв щодо забезпечення Пiдприсмства
квалiфiкованими працiвниками, а також найкращого використання знань та

досвiду працiвникiв.
7.5.6. Затвердження положень, iнструкцiй та порядкiв, що мають

системний характер.
7.6. Члени Ради Пiдприсмства, як представники виконавчого органу

Пiдприемства, кожен окремо та неза-пежно один вiд одного, мають право:
- представляти iнтереси Пiдприемства на умовах самопредставництва

юридичноi особи в судах ycix iнстанцiй з yciMa правами, якi надано законом
позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, потерпiлому, скаржнику, заявнику;

- мають право користуватися yciMa процесушIьними правами,
передбаченими чинним законодавством УкраТни;

- звертатися до органiв державноi виконавчоi служби таlабо приватних
виконавцiв з заявами про примусове виконання рiшень сулiв та рiшень iнших
органiв (посадових осiб).

7.7. Член Ради Пiдприсмства, який за сво€ю посадовою iнструкцiсю
виконус обов'язки юрисконсульта (незалежно вiд назви посади), дiе вiд iMeHi

Пiдприсмства без довiреностi та представляс iнтереси Пiдприемства
(самопредставництво юридичноi особи) в судових органах Bcix iнстанцiй
нез€u]ежно вiд ix спецiалiзацii, в тому числi (але не виключно): мiсцевих,
мiсцевих адмiнiстративних, господарських, третейських, в Мiжнародному
комерчiйному арбiтражi при Торгово-промисловiй палатi УкраТни,
апеляцiйних, апеляцiйних адмiнiстративних, апеляцiйних господарських, в

Верховному Сулi тощо з yciMa процесуальним правами та обов'язками, якi
надано законом учасникам судового процесу (позивачу, вiдповiдачу,
потерпiлому, третiй особi та будь-яким iншим учасникам процесу). Щля чого
надаються повноваження (ал" не виключнi): пiдписувати Bci процесуальнi

документи; пред'являти (подавати) позовнi заяви (позови), заперечення проти
позовних заяв, вiдзивiв на позовнi заяви, клопотань, пояснень тощо;
вiдмовлятись вiд позову в буль-який час до закiнчення судового розгляду (в

тому числi в судi апеляцiйноi iнстанцii, у Верховному Судi); визнавати поЗов
повнiстю або частково, змiнювати пiдстави або предмет позову, збiльшувати
або зменшувати позовнi вимоги, подавати зустрiчний позов, укладати мирову

угоду (досягнення примирення на буль-якiй стадiТ процесу) та Bci iншi
процесуальнi права без виключення, передбаченi нормами процесуrLльного
законодавства УкраТни.

7.8. Рада Пiдприсмства несе вiдповiдальнiсть за невиконання чи
ненаJIежне виконання покладених на неi завдань та обов'язкiв в порядку та на
пiдставах, передбачених нормами чинного законодавства.
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7.9. Генеральний директор призначаеться на посаду i звiльняеться З

посади за рiшенням Засновника.
Генеральний директор Пiдприемства призначаеться на конкурсних

засадах шляхом укладення контракту на строк вiд 3-х до 5-ти poKiB.
Генеральний директор повинен вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам,
встановленим MiHicTepcTBoM охорони здоров'я УкраТни.

Конкурс на зайняття посади генерzlльного директора Пiдприемства
проводиться в порядку визначеному законодавством та рiшеннями
засновника.

7.10. Генеральний директор дiс без довiреностi вiд iMeHi Пiдприсмства,
представляе та захища€ його iнтереси в органах державноi влади i органах
rtiсцевого самоврядування, iнших органах, у вiдносинах з iншими
юридичними та фiзичними особами, пiдписус вiд його iMeHi документи i видас

довiреностi та делегуе право пiдпису документiв iншим посадовим особам
Пiдприсмства, укладас договори, правочини, вiдкрива€ в органах Щержавноi
казначейськоi служби УкраТни та установах банкiв поточнi та iншi рахунки.

7 .| | " Повноваження генерсtльного директора:
7 .||.1. Самостiйно вирiшуе питання дiяльностi Пiдприсмства за винятком

тих, що вiднесенi законодавством та цим Статутом до компетенцiТ Засновника,
Органу управлiння, Управлiння комун€Lльного майна ЧернiгiвськоТ обласноТ

ради, Ради Пiдприемства.
7.||.2. У межах свосi компетенцii видас накази та iншi акти, дас вказiвки,

обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв та працiвникiв Пiдприсмства.
7.||.З. У строки i в порядку, встановленому законодавством, повiдомляе

вi.rповiднi органи про буль-якi змiни в даних про Пiдприемство, внесення якиХ

:о Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та
гро\lадських формувань е обов'язковим.

7.I|.4. Органiзовуе роботу Пiдприемства щодо надання населенню
rtе:ltчноТ допомоги, згiдно з вимогами нормативно-правових aKTiB.

7.11.5. Забезпечуе контроль за веденням i зберiганням медичноТ та iншоТ

:окl,rtентацiТ.
7.||.6. Керус згiдно з чинним законодавством i вирiшус питання шодо

фiнансово-економiчноi та господарськоТ дiяльностi Пiдприсмства в межах
наданих йому прав, вiдповiдае за фiнансово-господарськi результати
:iяльностi Пiдприсмства, доручае виконання окремих органiзацiйно-
господарських функцiй iншим посадовим особам: заступникам генерального
.]IIpeкTopa, медичному директору, керiвникам структурних пiдроздiлiв
Пirприсмства.

7 .||.7 . Органiзовус роботу та ефективну взаемодiю Bcix структурних
пirроздiлiв, спрямовуе ix дiяльнiсть на розвиток i вдосконалення З

\,рахуванням соцiаJIьних та ринкових прiоритетiв, пiдвищення ефективностi

роботи закладу охорони здоров'я, якостi та конкурентоспроможностi послУг,
шо надаються, Тх вiдповiднiсть до стандартiв надання медичноТ допомоги
i задоволення потреб замовникiв та споживачiв у вiлповiдних видах медичноi
.]опоNlоги.
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7.1 l .8. Забезпечус виконання ycix зобов'язань перед державним та

rtiсцевим бюджетами, державними позабюджетними соцiальними фондами,
постач€цьниками, замовниками i кредиторами, а також виконання
господарських та трудових договорiв.

7 .I|.9. Веде переговори з представниками Органу управлiння та

замовниками послуг щодо виконання планiв та умов надання послуг.
7.1 1.10. Органiзовуе ефективну господарську дiяльнiсть ПiдприсМсТВа,

забезпечуе рацiонаJIьне та економне використання отриманих коштiв.
7.1 1 .1 1. Користуеться правом розпорядження майном i коштами

Пiдприсмства вiдповiдно до законодавства та цього Статуту. Забезпечус
ефективНе викорИстаннЯ i збереження закрiпленого за Пiдприемством на правi

оперативного управлiння майна.
7.||.12. Подас в установленому порядку квартzLпьну, рiчну, фiнанСОВУ Та

iншу звiтнiсть Пiдприемства.
7.11.13. Пiдписуе договори оренди майна, що знаходиться в

оперативному управлiннi.
7.||.14. Приймае рiшеннЯ про прийняття на роботу, звiльнення з роботи

працiвникiв Пiдприемства, а також iншi, передбаченi законодавствоМ ПРО

працю рiшення в сферi трудових вiдносин, укладас труловi договори
з працiвниками Пiдприсмства.

7.||.15. Створюе умови пiдвищення
працiвникiв згiдно iз затвердженим, в

розписом.

фахового i квалiфiкацiйного рiвня
установленому порядку, штатним

7 .|1.|6. Виступае наставникоМ та забезпечуе професiйний розвиток
,о"u;:т?li. 

r"U.зпечуе проведення колективних переговорiв, розроблення,

укладення i виконання колективного договору в порядку, визначеному

законодавством Украiни.
7.||.18. Вживас заходiв щодо своечасноi та в повному обсязi виплати

заробiтноТ плати, а також перелбачених законодавством податкiв, зборiв та

iнших обов'язкових платежiв.
7.11.19. Затверджус правила внутрiшнього трудового розпорядку,

тривалiсть щоденноi роботи та графiки змiнностi з додержанням установленоТ
тривulлостi робочого тижня.

7 .||.20. ЗабезпеЧуе створення на робочомУ мiсцi в кожному структурному
пiдроздiлi безпечних i сприятливих умов працi, вiдповiдно до нормативно-

правових akTiB, а також забезпечуе додержання вимог законодавства щодо
прав працiвникiв у галузi охорони працi.

7 .|1.2t. Забезпечуе дотримання працiвниками правил внутрlшнього

трудового розпорядку, додержання на Пiдприемствi вимог законодавства про

охорону навколишнього середовища, дотримання вимог трудового

законодавства, законодавства про охорону працi, санiтарно-гiгiснiчних та

протипожежних норм i правил.
7.||.22. Затверджус положення про cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприсмства

та посадовi iHcTpyKuii прачiвникiв Пiдприсмства.
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7 .||.2З. Вирiшуе iншi питання, вiднесенi до компетенцiТ генера_пьного

директора згiдно iз законодавством: цим Статутом, контрактом мiж Органом
управлiння i генерапьним директором Пiдприемства.

7.|2. У разi вiдсутностi генер€Lпьного директора або неможливостi
виконання ним cBoik обов'язкiв з iнших причин, обов'язки генерального
директора виконус iнша посадова особа згiдно з функцiональними
(посадовими) обов'язками.

7 .|З. Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть за виконання
покладених на Пiдприсмство завдань та здiйснення ним своТх функцiй, за

дотримання статутних вимог, за формування та виконання фiнансового плану
iплану розвитку Пiдприемства, результати його господарськоi дiяльностi,
виконання показникiв ефективностi дiяльностi Пiдприсмства, якiсть послуг,
що надаються Пiдприемством, використання наданого на правi оперативного

управлiння Пiдприемству майна спiльноi власностi територiальних громад
i доходу згiдно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених
Пiдприемством договорiв, за збитки, завданi Пiдприемству, з його вини
в порядку, визначеному законодавством, за порушення законодавства УкраТни
особисто та, в межах компетенцii, працiвниками Пiдприсмства.

7.14. Генеральний директор та головний бухгалтер Пiдпри€мства несуть
персон€Lпьну вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення, достовiрнiсть,
органiзацiю податкового та бухгалтерського облiку, а також статистичноТ
звiтностi у встановленому законодавством порядку.

7.|5. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацiснтiв,
додержання вимог законодавства при здiйсненнi медичного обслуговування
населення закладом охорони здоров'я, фiнансово-господарськоТ дiяльностi на
Пiдприемствi створюсться Спостережна Рада. Порядок утворення, права,
обов'язки СпостережноТ ради закладу охорони здоров'я визначаються
нормами чинного законодавства.

7.|6. При Пiдпри€мствi можуть також утворюватися опiкунськi ради, до
складу яких (за iхньою згодою) можуть включатися благодiйники,
представники громадськостi та громадських об'еднань, благодiйних,

релiгiйних органiзацiй, органiв мiсцевого самоврядування, засобiв масовоi
iнформацii, волонтери та iншi. Рiшення про створення опiкунськоi ради та
положення про неi затверджуе генеральний директор Пiдприсмства.

8. ОРГАНIЗАЦIИНА СТРУКТУРА ПIДПРИ€МСТВА

8.1. Структура i штатний розпис Пiдприсмства затверджуеться
генер€tльним директором, за погодженням з Органом управлiння, на пiдставi
фiнансового плану Пiдприсмства, з урахуванням необхiдностi створення
вiдповiдних умов для забезпечення належноТ доступностi та якостi медичноТ

допомоги.
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9.1. Працiвrлики I1iдприсмс],ва MaI()T,I) IIpaBo брати yLIacTb в угrравлiннi
Пiдприемством через загальнi збори трулового колективу, гrрофесiйнi спiлки,
якi дiють у трудовому колективi, С'постерехсI-Iу Раду, iншi органи,
чповноваженi трудовим колективом на IIредставництво, вtlосиl,и пропозицiТ
щодо полiпrпення робоr,и Пiдприсмс гt]а. а тtlкож з пи,I,illtl, соtlizlльIt()-
культурного i побутового обслуговуваIlllя.

11редставники первинноТ профсгli.ltковоТ органiзацiТ, представляIоть
iнтереси працiвникiв в органах управ;riння Пiдприемства вiдповiдно до
законодавства.

Пiдприемство зобов'язане створювати умови, якi б забезпе.tували yLIacTb
працiвникiв у його управлiннi.

9.2. Трудовий колектив Пiдприсмс,гваt складасться з

свосю працею беруть участь у його дilt-гtьностi на ocHoBi
(контракту, угоди) або iнших форr, що регулюIоть

ycix працiвникiв, якi
трудового договору
труловi вiдносини

працiвника з Пiдприсмством.
9.З. Що складу органiв, через якi трl,дt)вtll"I колеItтив реаrriзусl свос l]p.tt]o на

yLIacTb в управлirIнi Пiлпрllсмством, нс, \Io)ie обtлратися генераjlьtlий /tирек,l,()р
Пiдприемства. Повrrоваження цих opt,all i tз визн аLIаються законодавством.

9.4. Виробничi, труловi та соцiальнi вiдносини трудового колективу
з адмiнiстрацiсю Пiдприсмства регулюю,гься колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надаеться генеральному
директору Пiдприемства, а вiд iMeHi трудового колективу - ylloBI-IoBaiKeIloNlv
ним органу.

Сторони колективного договору звi,гу,ють на загальних зборах колективу
не менш нiж один раз на piK.

9.6, Питання rцодо полiпшення умов працi, життя i здоров'я, гарантiТ
обов'язкового медичного страхування прtlцiвtrикiв Пiдприсмства та Тх сiмей. а
такоя( iншi питання соцiальнсlго poзBll,t,tt1, вирilл\,lоться тр!доi]1.1п1 ltojleIil,},ll]oд,l

вi:повiдно до законодавства, цьоI,о C,I,1t,t,r,,t,), 
,I,il ItоJlективного доI,овору.

9.7. Щх<ерелом коштiв на оплату праui гrрацiвникiв Пiдприсмства с кошти,
oTplrrIaHi в результатi його господарськоТ lIекомерцiйноТ дiяльностi, виконання
дер/\авнIrх, регiональних та мiсцевих rlрограм, а такох( з iншrtх джерел, не
забороненLlх чинним законодавством YrtpaTHlr.

Форrrлr i сt.tстеми оплати працi, HopMti гtрацi, розцiгrки, l,ари(llti cTaBKlt,
схеми посадових окладiв, умови запровtlлження та розмiри надбавок, доплат,
премiЙ, винагород та iнших заохочува"rIьних, компенсацiйних i гарантiйних
виплат встановлюються у колективному договорi з дотриN,lаtII{ям норм i
гарантiй, передбачених законодавством, Г'енеральною та ГшузевоIо угодами.

N4iнiмальна заробiтна плата прачiвниl<iв не може бути ни>rtLIоItl вiд
встановленого законодавством мiнiпtальIIого розп,riру заробiт,ноТ tt.;lати.

Умови оплати прачi та матерiа;tьного забезпечення ге[Iерального
дtrректора Пiдприемства визначаютьсrt I(ot{TpaKToM, укладеII},1N,I iз Органом
управлiння,
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9.8. Прачiвники Пiдприемства
Статуту, колективного договору
законодавством.

проводять свою дiяльнiсть вiдповiдно до
та посадових iнструкцiй згiдно з

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВIРКА ДIЯЛЬНОСТI

10.1. Пiдприемство самостiйно здiйснюе оперативний i бухгалтерський

облiк результатiв свосi дiяльностi та веде обробку, облiк персонаJIьних даних
працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок
ведення бухгалтерського облiку та облiку персонаJIьних даних, статистичноТ,

фiнансовоi та кадровот звiтностi визначаеться чинним законодавством

Украiни.
10.2" Пiдприсмство несе вiдповtдальнlсть за свосчасне 1 достовlрне

lrодання передбачених форп,t звiтностi вiдповiдним органам.
10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприемства

здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах iх повноважень та

встановленого чинним законодавством Украiни порядку.
10.4. Орган управлiння мае право здiйснювати контроль фiнансово-

господарськоi дiяльностi Пiдприемства та контроль за якiстю i обсягом

надання медичнот допомоги. Пiдприемство подас Органу управлiння, за його

вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосуеться

фiнансово-господарськоТ, кадровоi, медичноi дiяльностi тощо.

10.5. Контроль якостi надання медичноТ допомоги хворим на

Пiдприсмствi здiЙснюеться шляхом експертизи вiдповiдностi якостi наданоi

rtедичноТ допомоги мiжнародним принципам док€вовоI медицини, вимогам

га-Iузевим стандартам в сферi охорони здоров'я та законодавству.

1 1. припинЕння дшльностI

1 1.1. Припинення дiяльностi Пiдприемства здiйснюсться шляхом його

реорганiзацii (злиття, присднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацiт - за

рiшенняМ ЗасновнИка, а у випадКах, передбачених законодавством УкраТни, -
за рiшенням суду.

||.2. у разi припинення Пiдприемства (лiквiдачii, злиття, подiлу,

]DIlсднання або гrеретворення) yci активи Пiдприемства передаються однiй або

i:..rbkoM неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зараховуються до
-.lхоJу обласного бюджету Чернiгiвськот областi.

1 l.з. Засновник або суд, що прийняв рiшення про припинення

пl :pllcMcTBa, у порядку передбаченому законодавством, призначае комiсiю з

ПР;1:lI1НеНня юриДичноТ особИ (комiсiЮ з реоргаНiзацii, лiквiдацiйну комiсiю),

го;1ов\ koMicii або лiквiдатора та встановлюють порядок i строк заявлення

кре]I1торами своiх вимог до юридичноI особи, що припинясться, з

вра\\ ванням вимог законодавства.
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l 1.4. Що KoMiciT з припинення Пiдприемства як юридичноТ особи (KoMiciT з
реорганiзацii, лiквiдацiйнот koMiciT) або лiквiдатора з моменту призначення
переходять повноваження щодо управлiння справами Пiдприемства. Голова
koMicii, iT члени або лiквiдатор Пiдприемства представляють його у Bcix
вiдносинах з третiми особами та виступають у судi вiд iMeHi Пiдприсмства.

11.5. Черговiсть та порядок задоволення вимог кредиторiв визначають
вiдповiдно до законодавства.

1 1.6. Працiвникам Пiдприемства, якi звiльняються у зв'язку з його
реорганiзацiею чи лiквiдацiею, гарантуеться дотримання iх прав та iHTepeciB
вiдповiдно до законодавства про працю.

I|.7. ПiдприеМствО е таким, щО припинилО своЮ дiяльнiсть, iз дати
внесення до Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв та громадських формувань запису про державну ресстрацiю
припинення юридичноi особи.

11.8. ПИТаННЯ, Що не врегульованi цим Статутом, вирiшуються згiдно
вимог чинного законодавством.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ ПIДПРИ€МСТВА

|2.|. Змiни до цього Статуту вносять за поданням генераJIьного
директора, погоджуються з Органом управлiння, затверджуються
управлiнням комунаJIьного майна Чернiгiвськоi обласноi ради, з дотриманням
порядку, передбаченого чинним законодавством.

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

12.з. У випадку наявностi розбiжностей норм даного Статуту з нормами
чинного законодавства застосовуються ocTaHHi до моменту приведення
у вiдповiднiсть з ними норм Статуту.

Генеральний директор С.П. Горбань
(-, -,> 
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