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1. Загальні положення
1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Солотвинська лікарня» 

Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області 
(надалі - Підприємство) є закладом охорони здоров’я -  комунальним унітарним 
некомерційним підприємством, що надає послуги первинної та вторинної медичної 
допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством 
України та цим Статутом.

Підприємство за рішенням Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району 
Івано-Франківської області від 07.12.2020 року № 25/02/2020 «Про прийняття установ та 
організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району» прийнято у 
комунальну власність Солотвинської селищної ради» Івано-Франківського району Івано- 
Франківської області відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», що передане з комунальної власності Богородчанської районної ради у комунальну 
власність Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської 
області.

1.2. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків 
комунального некомерційного підприємства «Солотвинська районна лікарня» 
Богородчанської районної ради Івано-Франківської області.

1.3. Прибутки Підприємства використовуються виключно для фінансування 
видатків на його утримання, реалізації мети та напрямків діяльності, визначених 
установчими документами.

1.4. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на 
досягнення соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку.

1.5. Власником та органом управління майном Підприємства є Солотвинська 
селищна рада Івано-Франківського району Івано-Франківської області (надалі -  Власник). 
Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Власнику.

1.6. Підприємство утворено на базі майна спільної власності територіальної 
громади Солотвинської селищної ради.

1.6.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України. Законами 
України "Основи законодавства України про охорону здоров’я”, ”Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Господарським, Цивільним, Бюджетним кодексами, та 
іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Солотвинської селищної ради та цим 
Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повне найменування Підприємства - Комунальне некомерційне підприємство 
Солотвинська лікарня» Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області.
2.2. Скорочене найменування - КНП «Солотвинська лікарня».
2.3. Юридична адреса Підприємства - 77753, вул. Грушевського, 20, селище 

Солотвин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область.
2.4. Місце здійснення господарської діяльності з медичної практики:

Вул.Грушевського, 20, селище Солотвин, Івано-Франківський район, Івано-
Франківська область, 77753;
Вул.Грушевського, 18а, селище Солотвин, Івано-Франківський район, Івано-



*

Франківська область, 77753;
- Вул.Шевченка, 80, селище Солотвин, Івано-Франківський район, Івано- 

Франківська область, 77753.

3. Мета і предмет діяльності Підприємства
3.1. Основною метою діяльності Підприємства є надання первинної та вторинної 

медичної допомоги, в порядку та обсязі, встановленому законодавством:
3.1.1. Надання населенню медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на 

збереження, поліпшення та відновлення здоров’я;
3.1.2. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній 

основі послуг вторинної, первинної медичної допомоги, здійснення іншої діяльності, 
необхідної для нанежного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хворіб, 
травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я та медичного контролю за перебігом вагітності 
й ведення пологів і післяпологового періоду;

3.1.3. організація взаємодії з іншими закладами, підприємствами, організаціями 
охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на 
різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

3.2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності Підприємства є 
провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно з отриманою 
ліцензією.

3.3. Підприємство:
3.3.1. надає невідкладну медичну допомогу хворим при гострих захворюваннях, 

травмах, отруєннях та інших випадках
3.3.2. госпіталізує осіб, які потребують стаціонарного лікування;
3.3.3. забезпечує пацієнтів стаціонарною медичною допомогою відповідного 

профілю, виходячи з показань та рівня Підприємства, в умовах цілодобового стаціонару;
3.3.4. підприємство надає стаціонарну паліативну медичну допомогу дорослим та 

дітям, забезпечує надання послуги мобільної паліативної допомоги дорослим та дітям в 
порядку, та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом;

3.3.5. надає амбулаторно-поліклінічну допомогу в поліклінічному відділенні та 
денному стаціонарі;

3.3.6. направляє пацієнтів відповідно до медичних показань для надання третинної 
і високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації;

3.3.7. надає кваліфіковану лікувально-діагностичну допомогу вагітним, роділлям, 
породіллям, новонародженим згідно з Нормативами надання стаціонарної акушерсько- 
гінекологічної та неонатологічної допомоги;

3.3.8. забезпечує та контролює якість медичної допомоги хворим в межах норм, 
затверджених МОЗ України, що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони здоров'я, клінічних протоколів, медичних стандартів, а також передбачених 
законами інших норм, правил і нормативів, які регулюють діяльність у сфері охорони 
здоров'я;

3.3.9. інформує місцеві органи виконавчої влади, та Департамент охорони здоров'я 
ОДА у випадках, обумовлених законодавством, відповідними директивними і 
нормативними документами, в тому числі при виникненні масових уражень людей та 
виявленні хворих з підозрою на карантинні і особливо небезпечні інфекції;

3.3.10. взаємодіє з закладами охорони здоров'я первинного (центром екстреної



медичної допомоги та медицини катастроф), вторинного, третинного і 
високоспеціалізованого) та інших рівнів в порядку, передбаченому законодавством 
України;

3.3.11. проводить аналіз організації та якості лікувально-діагностичної 
діяльності, здійснення організаційно-методичної роботи з питань надання медичної 
допомоги на Підприємстві;

3.3.12. проводить вивчення, аналіз основних показників роботи, стану здоров'я та 
медичного обслуговування населення, надає пропозиції щодо їх покращення;

3.3.13. організовує проведення профілактичної та санітарно-просвітницької роботи 
серед населення з питань профілактики і надання першої допомоги при раптових 
захворюваннях, нещасних випадках і отруєннях

3.3.14. проводить експертизу тимчасової втрати працездатності, направлення осіб з 
ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, скерування 
пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію, видачу та продовження листків 
непрацездатно сті;

3.3.15. для забезпечення надання медичної допомоги хворим здійснює придбання, 
зберігання, перевезення, відпуск, використання та знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, згідно отриманої ліцензії та вимог діючого 
законодавства;

3.3.16. організовує підготовку, перепідготовку та підтримання належного 
кваліфікаційного рівня медичного персоналу Підприємства;

3.3.17. організовує та проводить медичні профілактичні огляди, в тому числі 
спеціальні огляди;

3.3.18. підприємство може проводити навчально-методичну роботу, бути базою для 
проходження виробничої та переддипломної практики студентами медичних вищих 
навчальних закладів, коледжів, стажування лікарів-інтернів;

3.3.19. організовує своєчасне освоєння і широке впровадження сучасних методів 
діагностики, лікування та медичної реабілітації в підрозділах у порядку, визначеному 
відповідними програмами та законодавством;

3.3.20. соціальний розвиток колективу, формування сучасної матеріальної бази, 
створення відповідних умов для високопродуктивної праці і повноцінного відпочинку;

3.3.21. надання фізичним та юридичним особам платних послуг у галузі медицини 
та пов'язаних з нею інших галузей діяльності;

3.3.22. укладає договори із страховими компаніями, НСЗУ по медичному 
обслуговуванню клієнтів;

3.3.23. здійснює інші види медичної діяльності, не заборонених законодавством, які 
потребують отримання спеціальних дозволів чи ліцензій;

3.3.24. підприємство здійснює обробку персональних даних для конкретних і 
законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових та адміністративно-правових 
відносин, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського 
обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за 
згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках та в порядку, встановлених 
законодавством. Персональні дані обробляються у формі що не допускає ідентифікацію 
фізичної особи, якої вони стосуються, у строк не більший ніж це необхідно, відповідно до 
їх законного призначення.

3.3.25. вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід роботи, сучасні методи



діагностики і лікування у  встановленом у законодавством України порядку;
3.3.26. приймає участь у державних, регіональних програмах щодо скринінгових 

обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, 
визначеному відповідними програмами та законодавством;

3.3.2”. усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують 
спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання;

3.3.28. підприємство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність для
забезпечення основної мети діяльності в частині придбання медичного обладнання, 
медичного інвентарю, спеціалізованого медичного транспорту при дотриманні вимог 
чинного законодавства та, за необхідності, отриманні відповідних дозволів чи ліцензій;

3.3.29. підприємство надає первинну медичну допомогу за програмою медичних
гарантій, як надавач послуг первинної медичної допомоги при дотриманні вимог чинного 
законодавства України;

3.3.30. підприємство має право займатися іншими видами діяльності, не
передбаченими в даному Статуті, і не забороненими законодавством України.

4. Правовий статус
4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов'язки

юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном на правах 

оперативного управління.
4.2. Підприємство самостійно здійснює некомерційну господарську діяльність

шодо надання вторинної (спеціалізованої) та первинної медичної допомоги, платних 
послуг відповідно до фінансового плану, затвердженого Власником.

4.3. Для здійснення господарської некомерційної діяльності підприємство залучає 
і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, 
використання яких не заборонено законодавством.

4.4. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах 
Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи, а також бланки з 
власними реквізитами.

4.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті 
немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається 
в судах України, третейських та міжнародних судах.

4.6. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 
встановлює чисельність працівників та штатний розпис.

4.7. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну 
практику та має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені 
органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.8. Власник та Уповноважений орган управління не несе відповідальності за 
зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом 
України та іншими законами.

4.9. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та 
Уповноваженого органу управління.

4.10. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 
летінізної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 
лез: гнетитуційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами



добровільно або за рішенням суду.

5. Статутний капітал. Майно та фінансування.
5.1. Майно некомерційного підприємства є комунальною власністю, що 

належить територіальній громаді Солотвинської селищної ради і закріплюється за ним на 
дгазі оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні 
активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Власником, 
вартість яких відображається у самостійному балансі.

5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом 
розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без 
попередньої згоди Власника та Уповноваженого органу управління. Підприємство не має 
ггава безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним 
особам . крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються 
відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її 
відчалення, вирішуються виключно Власником.

5.3. Будівлі та споруди Підприємства закріплюються за ним на праві 
оперативного управління та є спільною власністю територіальної громади Солотвинської 
селищної ради.

5.4. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.4.1. комунальне майно, передане підприємству, відповідно до рішення Власника 

дро його створення;
5.4.2. кошти місцевого та державного бюджету;
5.4.3. власні надходження: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві 

оперативного управління, кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт,
послуг);

5.4.4. кошти, отримані від співробітництва з іншими територіальними громадами;
5.4.5. кошти, отримані за угодами із Національною службою здоров’я України;
5.4.6. кошти, отримані за будь-якими договорами із фізичними та юридичними

особами;
5.4.7. цільові кошти (в тому числі на реалізацію програм розвитку медичної галузі);
5.4.8. кредити банків;
5.4.9. майно, придбане у інших фізичних чи юридичних осіб;
5.4.10. майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги, добровільних внесків, пожертвувань юридичних чи фізичних осіб;
5.4.11. надходження коштів на виконання програм соціально-економічного 

ро -витку регіону, програм розвитку медичної галузі;
5.4.12. майно, отримане з інших джерел, не заборонених законодавством України та
джерела, не заборонені законодавством України.
5.5. Додаткові джерела фінансування підприємства:
5.5.1. оплата від страхових компаній за надані медичні послуги;
5.5.2. оплата за надані медичні послуги;
5.5.3. грошові надходження від благодійних організацій;
5.5.4. оплата від пацієнтів за надані сервісні послуги (палати покращеного сервісу

та і з . ):
5.5.5. інші сервісні послуги суб’єктам господарювання.
5.6. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках,



передбачених чинним законодавством України.
5.” . Статутний капітал Підприємства формується шляхом передачі, у 

встановленому порядку, Власником майна, коштів та майнових прав.
5.8. Статутний капітал формується протягом року з дати внесення до Єдиного 

дегд:азного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення 
дегдгазної реєстрації Підприємства.

5.9. Статутний капітал вважається сформованим з дати зарахування відповідних 
ходпів на банківський рахунок Підприємства.

5.10. Статутний капітал Підприємства становить 0 (нуль) гривень.
5.11. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань 

під гарантію Власника.
5.12. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на 

дгаз; оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до 
законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого 
самоврядування.

5.13. Доходи підприємства використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання, реалізації мети, предмету та напрямків діяльності.

5.14. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде 
статистичну, бухгалтерську та медичну звітність.

5.15. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного 
законодавства України.

6. Права та обов’язки.
6.1. Підприємство має право самостійно:
6.1.1. визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до 

державних, регіональних та місцевих програм та замовлень, плану фінансування та плану 
розвитку Підприємства;

6.1.2. самостійно організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, 
спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та 
його матеріально - технічне забезпечення;

6.1.3 володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та 
нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах визначених 
законодавством та цим Статутом, а також орендувати рухоме та нерухоме майно, 
необхідне для здійснення господарської діяльності;

6.1.4. укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно 
до законодавства України;

6.1.5. звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до місцевих та 
дентратьних органів влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і 
іттанізапій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації 
ті іагеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

6.1.6. здійснювати співробітництво з навчальними закладами, іноземними 
ттанізаціями відповідно до законодавства;

6.1.7. надавати платні медичні та інші послуги за цінами (тарифами), що 
з -т ід : влюються самостійно, а, у випадках, передбачених законодавством України, за 
с_х:т даними (регульованими) державними цінами (тарифами);



6.1.8. надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його 
компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

6.2. За погодженням з Власником Підприємство має право:
6.2.1. самостійно здійснювати іншу, ніж надання медичних послуг господарську 

т ільн ість  за наявності не завантажених для виконання угоди про надання медичних 
п: слуг виробничих потужностей та, за умови, що здійснення такої господарської 
діяльності не матиме негативного впливу на якість та доступність медичного 
заслуговування для населення;

6.2.2. на одержання кредитів;
6.2.3. на створення філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, 

затвердження положень про них;
6.2.4. здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.
6.3. Підприємство зобов’язано:
6.3.1. керуватися у своїй діяльності Конституцією України, Законами України,

іп а м и  Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно
го ззозими актами та цим Статутом;

6.3.2. забезпечувати надання якісних медичних послуг населенню;
6.3.3. забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до

::-зджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України;
6.3.4. забезпечувати цільове використання закріпленого за нею майна та виділених 

бюджетних коштів;
6.3.5. здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт 

основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей;

6.3.6. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 
додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони 
драпі, техніки безпеки;

6.3.7. проводити заходи з удосконалення організації своєї діяльності;
6.3.8. розробляти форми і системи оплати праці, схеми посадових окладів, умови 

запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних 
компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій передбачених 
чинним законодавством України;

6.3.9. виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

6.3.10. отримувати спеціальні дозволи, ліцензії на діяльність, яка підлягає 
ліцензуванню;

6.3.11. проводити аналіз показників стану здоров’я населення, забезпечувати 
виконання заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати 
лтілездатності, пропагувати здоровий спосіб життя;

6.3.12. сприяти проведенню систематичного медичного обстеження 
ддсллнсеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, 

зз : з зо. евакуйованих та відселених із зон відчуження;
6.3.13. проводити аналіз своєї діяльності та своєчасно надавати необхідну звітність;
6.3.14. проводити належний облік робочого часу працівників Підприємства та 

в л п :Утну оплату за виконану роботу згідно чинного законодавства;
6.3.15. планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в



: рони здоров’я;
: 1- 16. розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення 

і  : т- з г ;т працівників.

Управління Підприємством та контроль за його діяльністю.
Управління Підприємством здійснюєються відповідно до цього Статуту на 

: . н-: з пг-гднання прав Власника, Уповноваженого органу.
Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник Підприємства- 

Гєеі- з-тзнжй директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням 
5 ~ і ;  енні. вілзювідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним 
: ззенни: ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством 

: здзров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Генерального
-т -т ---- -з, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначається

"3. Власник
” 1- 1 визначає головні напрямки діяльності Підприємства згідно Статуту.

: гр — Статут Підприємства та зміни до Статуту;
приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з посади 

з : - : :  пзвн: з з зпгректора Підприємства на умовах контракту;
” і  5 зстановлює термін дії контракту із генеральним директором Підприємства;

здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю 
■:: — : індій з: громади і закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

‘ :  гозпоряджається основними засобами Підприємства:
- :і -: рішення про відчуження основних засобів;
- доиймає рішення про передачу в оренду цілісних майнових комплексів 

Г__пптпємства чн його структурних підрозділів, нежитлових приміщень;
- ззгиймає рішення про надання згоди на передачу майна в позичку, заставу, надання 

:з:дп  на списання основних засобів, надання згоди на списання не повністю 
п :: рзиз званих засобів.

”.3.6. приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Підприємства, призначає 
з :дзву з±-з;дапійної комісії, затверджує ліквідаційний баланс;

” 5.". погоджує Підприємству створення філій, представництв, відділень та 
------: відокремлених підрозділів (надалі - Філії). Такі Філії діють відповідно до

л ення про них, погодженого із Власником та затвердженого наказом керівника 
~  т-ряЕмства.

Уповноважений орган управління:
“ -  1 визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани 

: . е : за звіти про його виконання;
вносить на розгляд селищної ради подання про призначення і звільнення з 

: ід:: директора Підприємства;
готує та подає на затвердження статуту Підприємства, змін і доповнень до

затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
* -  5 погоджує штатний розпис та умови оплати праці працівників Підприємства;

здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є у комунальній 
я к  :із~ :зиене за Підприємством;



7.4.7. укладає і розриває контракт з генеральним директором Підприємства на 
підставі рішення селищної ради та здійснює контроль за його виконанням;

7.4.8. здійснює контроль за виконанням умов контракту з генеральним директором 
підприємства;

7.4.9. організовує проведення конкурсу на заміщення посади генерального 
директора;

7.4.10. розглядає звіти, які подає генеральний директор Підприємства за квартал, 
за рік;

7.4.11. накладає дисциплінарні стягнення на генерального директора 
Підприємства;

7.4.12. надає генеральному директору Підприємства відпустки, дні відпочинку, 
відрядження, призначає в.о.генерального директора Підприємства у разі звільнення або 
відсторонення генерального директора та має право на вирішення питання щодо 
покладання обов’язків в.о. генерального директора Підприємства у разі його тимчасової 
відсутності;

7.4.13. здійснює інші повноваження делеговані Власником;
7.4.14. виконує інші функції, визначені чинним законодавством України, іншими 

нормативно-правовими актами, рішеннями селищної ради.
7.5. Генеральний директор
7.5.1. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його у відносинах з 

іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та делегує 
право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства;

7.5.2. несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і 
плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання 
показників ефективності діяльності, якість послуг, що надаються Підприємства, 
використання наданого Підприємству комунального майна і доходу згідно з вимогами 
законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством угод, дотримання порядку 
ведення, достовірність фінансової та звітно-облікової документації;

7.5.3. забезпечує проведення колективних переговорів, укладання колективного 
договору в порядку, визначеному Законом України “Про колективні договори та угоди”, 
виконання його вимог;

7.5.4. вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати,а 
також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7.5.5. визначає та затверджує організаційну структуру Підприємства, граничну 
чисельність працівників, штатний розпис, умови оплати праці;

7.5.6. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що 
віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та Уповноваженого 
органу Управління;

7.5.7. користується правом розпоряджання майном та коштами Підприємства, 
відповідно до законодавства та цього Статуту;

7.5.8. організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної 
допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів;

7.5.9. укладає угоди, видає довіреності, відкриває в органах Державного 
казначейства, установах банків розрахункові та інші рахунки;

7.5.10. у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 
обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;



7.5.11. у терміни і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні 
органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької 
діяльності;

7.5.12. приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників 
Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю, рішення в сфері 
трудових відносин;

7.5.13. вирішує інші питання, віднесені законодавством, цим Статутом та 
контрактом до повноважень Генерального директора Підприємства;

7.5.14. у разі відсутності Генерального директора або неможливості виконувати 
свої обов’язки з інших причин, його обов’язки виконує медичний директор, заступник чи 
інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками;

7.6. З метою сприяння діяльності при Підприємстві може бути створена
опікунська рада, до складу якої (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, 
представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних 
організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та 
ін. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом 
генерального директора Підприємства.

8. Організаційна структура Підприємства.
8.1. Структура Підприємства включає:
8.1.1. адміністративно-управлінський та адміністративно-господарський персонал;
8.1.2. загально-лікарняний персонал;
8.1.3. бухгалтерія;
8.1.4. поліклінічне відділення;
8.1.5. допоміжно-діагностичні підрозділи;
8.1.6. лікувально-профілактичні підрозділи;
8.1.7. приймальний покій.
8.1.8. відділення первинної медичної допомоги
8.1.9. відділ стаціонарної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям, 

мобільної паліативної допомоги дорослим та дітям.
8.2. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних 

підрозділів Підприємства затверджуються Генеральним директором.
8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників підприємства 

затверджуються Генеральним директором.

9. Повноваження трудового колективу.
9.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через 

загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у 
трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, 
вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства а також з питань захисту 
соціально-економічних і трудових прав працівників.

9.1.1. Представники первинної профспілкової організації, а в разі їх відсутності - 
вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах 
управління Підприємства, відповідно до законодавства.



9.1.2. Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь 
працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю 
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що 
регулюють трудові відносини.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на 
участь в управлінні Підприємства, не може обиратися Генеральний директор. 
Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 
адміністрацією лікарні регулюються колективним договором.

9.5 Право укладання колективного договору надається Генеральному директору та 
профспілковій організації.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії 
обов'язкового медичного страхування працівників лікарні та їх сімей, а також інші 
питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до 
законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, 
отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Умови оплати праці та 
матеріального забезпечення керівника підприємства визначаються контрактом, укладеним 
із Власником.

9.8. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 
встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

9.9. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому 
порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.10. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, 
колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового 
розпорядку та законодавства України.

10. Контроль та перевірка діяльності.
10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський 

облікрезультатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників, 
а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського 
обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності 
визначається законодавством України.

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

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства та цільовим 
використанням майна здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та 
встановленого законодавством України порядку.

10.4. Контроль якості надання медичної допомоги хворим здійснюється 
відповідно до законодавства України.

11. Припинення діяльності Підприємства.
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом її реорганізації 

(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у 
випадках, передбачених законом України, за рішенням суду.



11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність її прав та обов'язків 
переходить до правонаступників.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для пред'явлення 
вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про 
ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в 
яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення 
про припинення юридичної особи та про порядок і терміни заявлення кредиторами вимог 
до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у 
встановлені законодавством України терміни.

11.5.1. Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення 
дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим 
повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно 
Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його 
на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота 
ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України 
порядку.

11.6.1. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, яке 
ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 
відповідно до законодавства України.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією 
чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства 
України про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило діяльність, від дати внесення до 
Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності 
юридичної особи.

11.10. У разі ліквідації підприємства його активи повинні бути передані одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету 
в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання 
або перетворення).

11.11. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством 
України.

12. Зміни та доповнення до Статуту.
12. 1. Цей Статут набирає чинності після його державної реєстрації.
12.2 . Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Власником.
12.3 . Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації у

порядку, встановленому законодавством України.
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