
вінницькА міськА рАдА
рішЕння

Від 28.08.2020 N9 2361
м. Вінниця

4. КОнтрольза виконанням

54 сесія 7 скликання

Про затвердження Статуту
комунал ьного некомерційного підприємства
«Вінницька міська кjтінічна лікарня № З»
в новій редакціЇ

Керуючись  Законом Украі.ни  «Основи законодавства Укра.і.ни про охорону
3доров`я», постановою Кабінеіу Міністрів Украіm від 27 ґруш 2017 року №1094  it
«Про затвердження Порядку проведешія конкурсу на зайня" посади керівника ;
державноііо,  комунального  закпаду  охорони  здоров`я»,  наказом  Міністерства
охорони здоров`я УкраЇни від 31.10.2018  року №1977 «Про внесення змін доf
довідниіtа  кваjііфікаційних  характеристик  професій  працівників.  Випуск  78
«Охорона` здоров`я»,  відповідю  до  статгей  57  и  78  Господарського  кодексу
Укра.і.ни,ЗаконуУкра-і.ни«Продержавнуреєстраціююришічнихосіб,фізичнихосіб-
підприємців та громадських формувань», статі`і 26, пужіу 1 О частини 4 статті 42,
частини  1  статгі 59 Закону Укра.і.ни «Про місцеве самоврядування  в УкраЇні»,
міська рада

е,

.вирішилА:

1.  Внести 3міни до Статуту RОмунельного  некомерційного підприємства
«Вінницька місьіса іmінічна лікарня №3» в частині зміни структури виконавчого
органу управління Підприємства.

2. `Внєсти зміничо Статуту комунапьного некомерційного підприємства
«Вінницька місьіtа клінічна лікарня №3», виклавши його в новій редакці.і. згідно
з додатком.

3.   Затвердчти   в   новій  редакці.і-  Статут  комунального   некомерційного
підприємства «Вінницька міська ктіінічна лікарня №3» згідно з додатком.

місько-і-  ради   з   питань
(В.Паненко).

Міс[кий голова
Головний  с.пеціаліст
відділу дjловодства

і  КОНТРОЯЮ

відділ
Ово|іства

покласти на постійну іtомісію
ьного  захисту  населення

С. МОРГУНОВ



стАтут
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІйНОГО

підприємствА
«ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3»

(нова редакція)

м. Вінниця
2020 рік

9.6. Строк пред'явлення кредиторами своЇх вимог обчисТіюється з моменту
оприлюднення  відповідно-і.  інформаці.і.  на  офіційному  сайті  про  припинення
відповідно до вимог чинного законодавстіза Укра.і.ни.

Ліквідаційна   ком-[сія    вживає   усіх   необхідних    заходів    зі    стягнення
дебіторсько.і. заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим
повідомтіенням кожного з них про jііквідацію Підприємства.

9.7.   З   моменту   призначення   ліквідаційно.і.   комісі.і.  до   не.і.   переходять
повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне
майно  mдприємства  і  розраховується  з  кредиторами,  сюіадає  ліквідаційний
баIіанстаподаєйогоВIіасникуабооргану,яісийпризначивтііквідаційнукомісію.
достовірність  та  повнота  ]ііквідаційного  балансу  повинні  бути  перевірені  в
установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна   комісія   виступає   в   суді   від   імені   Підприємства,   що
ліквіду-ся.

9.8.  Черговість  та  порядок  задоволення  вимог  кредиторів  визначаються
відповідно до законодавства.

9.9.   Працівникам   Підприємства,   які   звільняються   у   звіязку. з   йоіо
реорганізацією  чи  ]іііtвідацією,  гарантується  дотримання  .і-х  прав  та  інтересів
відповідно до законодавства про працю.

9. іо. підприємство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиноге..
державного  реєстру  загіису  про  державну реєстрацію  припинення  юридичноі.
особи.                                                                                                                                      ! ,

10.   ПОРЯдОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН до СТАТУТУ

10.1. Зміни  до  Статуту  проводяться` згідhо  вимог чинного  законодавства
Укра.і-ни   іптіяхом   затвердження   Статуту   в   новій   редакці.і.   Власником   та
піщягають державній реєстраці.і. змін до відомостей, що містяться в Єдиному
державному реєстрі.

о
11. ~ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1.    ПоІюження  даного  Статуту  набирають  чинності  з  моменту  його
державноЇ реєстраці.і..

11.2.    Питання,  не  вреіульовані  даним  Статуі`ом  реіулюються  чинним
законодавст`вом УкраЇїїи.

При   виникненні   розбіжностей   попожень  даного  СтатуЇу  з  вимогами

С. MOPIYHOB



7.8.      Оплата     праці      працівників     Підприємства     3дійснюєгься     у
першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після
виконання зобов'язань щодо оплати праці.

7.9.  Працівники  Підприємства  ііроводять  свою  діяjіьність  в.ідповідно  до
Статуту,     колективного    договору    та    посадових     інструкцій    згідно     3
законодавством.

8. КОНТРОЛЬ ЗА дІЯJІЬНІСТЮ

8.1.  Підприємство самостійно здійснює опера"вний та бухгаптерський
облік результатів своє.і. діяльності та веде обробку та облік персональних даних
працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок
ведення бухгалтерського обліку та обІііку персональних даних,  статистично-і.,
фінансово-і-та кадрово.і. звітіюсті визначається чинним законодавством Укра.і.ни.

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

8.3.   КОнтрсль   за   фінансово-господарською   діяльністю  Підприємства
здійснюють відповідні сргаF^.л  в межах .і.х повноважень та встаіювлсного чинним
законодавством УкраЇни порядку.

8.4.   Власник  та  Орт`ан  управління   має   право   здійснювати  контроль
фінансово-господарсько.і.  діяльності  Підприємства  та  контроль  за  якістю  і
обсягом надання медично.і. допсмоги. Підприємство подає Власнику або Органу
управлішj:., за його вимогою, бух.гал.герський звіт та іншу документацію,  яіа
стосується фінансово-госіюдарсько.1., F`адрово.l., медично.1. діятіьності.

8.5. Контроль якості надання медично.і. допомоги хворим на Піщриємстві
здійснюється   шляхом   експертизи   відповідності   якості   наданоЇ  .'медично.і`
допомоги  міжнародним  принципам  доказово.і. медицини,  вимогам. галузєвим
стандартам в сфері ох.орони здоров'я та законодавству.

9. ПРИПИНЕННЯ дІЯЛЬНОСТІ

9.1.   Припинення  діяїіьності   Підприємства  здійснюється   шляхом   його
реорганізаці.і.  (злиття,  при€днання,  подіIіу,  перетворення)  або  ліквідаці.і.  -  за
рішенням Власника, а у випадках передбачених законом Укра.і.ни - за рішенням
суду або відповідних органів державно.і- влади.

9.2. У разі припинення mдприємства (у результаті ліквідаці.і., злиті.я, поді]іу,
приєднання  або  перетворення)  активи  Підприємства  передаються  одній  або
кільком неприбутковим організаціям  відповідного  виду або зараховуються до
доходу бюджету.

9.3 . У разі реорганізаці.і. Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків
переходить до його правонаступників.

9.4.    Ліквідація    Підприємства    здійснюється    ліквідаційною    комісією,
призначеною Власником,  а у  випадках ліквідаці.і. за р.ішенням господарського
суду -ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

9.5. Порядок і строки проведення ліквідаці.і., а також строк для пред'явлення
внмог   кредиторами,   що   не   може   бути   меншим,  .ніж   два   місяці   з   дня
оприлюдненнЯ   повідомлення   про   рішення   щодо   гііквідаці-і.,   визначаються
орг`аном, якиТ, прийняв рішення про ліквідацію.

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна
лікарня   №3»   (надалі   ~   Підприємство)   є   закладом   охорони   здоров'я   -
комунальним  унітарним  некомерційним  підприємством,  що  надає  послуги
вторинноЇ спеціалізовано.і. медично.і. допомоги насеjіенню в порядку та на умовах,
встановлених законодавством Укра-і-ни та цим Статутом.

1.2.    Підприємство стЬорене ш]іяхом перетворення комунального закладу
Міська   кjіінічна   лікарня   j№3   у   комунальне   некомерційне   підприємство
«Вінницька міська кjіінічна лікарня №3». Підприємство є власнісгю Вінницько.і.
kісько.і. об'єднано.і. територіально.і. іромади.  Підприємство є праіюнаступником
усього  майна,  всіх прав та обов'язків  комунального закладу Міська клінічна
лікаршNЕ.

1.3.    Шдприємство   засноване   на   комунальній   власності   Вінницько.і.
міс ькоЇ об ' єднано.і-територ іально.і. громади.

1.4.     В]іасником     Підприємства     є     Вінницька     міська     об'єднана
територіальна  громада  в  особі  Вінницько.і.  місько.і.  ради  (надалі  -  Власник).
Підприємство  підзвітне  та  підконтро.іьне  Власнику.  Органом  управління    є :
департамент   охорони   здоров'я   Вінницько-!.   місько-і-   ради   (далі   -   Орган
управління).

1.5.  Підприємство    здійсііює    господарську    некомерційну   діяльністьі
спрямовану на досягнення соціальних та інших резутіьтатів без мети одержанняі'
прибутку.

1.6.. Підііриємство є неприбутковим та не має на меті отримання доходів
(прибутків)   або  .і.х  час"ни   дjїя   розпо'діщr  серед   засновників   огчасників),
працівників (крім оптіати .і.хньоЇ праці, нарахування єдиного соціального внеску),
членів органів управління та іншіж пов'язаних з ними осіб. доходи (прибутки)
Підприємства   використовуються   виключно   дтія   фінансування   видатків   на
утримання Підприємсгва, реалі5аці.і. мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених його установниміь док}"ентами.

1.7.  Підприємство. в  сво-і.й  діяльносгі  іtерується  Конституцією  УкраЇни,
Господарським    та    Цивільним   КОдексами    Укра.і.ни,    законами    Укра.і.ни,
постановами Верховно.і. Ради УкраЇни, актами Президента Укра.і.ни та Кабінету
Міністрів  Укра.і.ни,  наказами  та  інструкціями  Міністерства  охорони  здоров'я
Укра.і.н#,  рішеннямиJйнницько.і. міськоЇ ради,  виконавчих органів ВінницькоЇ
місько.і. радй, наказами департаменту охорони здоров'я Вінницько.і. місько.і. ради,
іншими нормативно - правовими актами, а також цим Статутом.`  1.8.   Підприємство   є   юридичною   особою,   має   самостійний   ба1іанс,

відповідні  рахуііки  в  органах  державною  казначейства  Укра.і.ни,  установах
банків, печатку із сво.і.м найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні
для виконання покладених на нього завдань, бланки та інші реквізити.

1.9. Найменування Підприємства:
-      повне      найменування      Підприємства     укра.і.нською      мовою:

комунАльнЕ нЕкомЕрщйнЕ шдприємство «вішшщькА мськА
клішtпіА лікАрня №з »;

-  скорочене  най`Jенування  Підприємства  украЇнською  мовою:   КНП
«вмкл №3»;



- найменування Підприємства англійською мовою: COMMUNAL NОN-
COMMERCIAL ENTERPRISE "VІNNYТSІА CITY СLП`ТІСАL HOSPITAL №3".

1.10. Місцезнаходження Підприємства: УкраЇна, Вінницьіtа область, місто
Вінниця, вулиця Маяковського, будинок 138, поштовий індєкс -21019.

1.11. Питання діяльності Підприємства, не передбачені даним Статутом,
реіулюються чинним законодавством.

2.     МЕТА ТА ПРЕдМЕТдІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного
обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та
обсязі, встановлених законодавством Укра.і.ни.

2.2. Відповідно до поставтіено.і. мети предметом діяльності Підприємства є:
-   медична праіаика;
-   надання   пацієнтам   відповідно   до   3аконодавства   УкраЇни   плановоЇ

вторинно.і. (спеціалізовано.і), стаціонарно.і., kонсультативно.і., амбулаторно-
діагностичноЇ,   невідкIіадно.і.   (в   разі   потреби)   медично.і.   допомоги   в
стаціонарних та амбулаторн-их умовах, а також цілодобов.ого паліативного
(с8имптоматичного)лікуваннятахоспісно.і.допомоги,медико-психологічно.і.
реабілітаці.і. та соціально.і.,- психоjюгічно.і. і духовно.і. підтримки пацієнту та
членам його родини;

-   створення   умов,   необхідних   для   забезпечсння   доступноЇ   та   якісно.і-
медично.і.    допомоги    насетіенню,    організаці.і.    належно.г`о    управліішя
внутрішнім     лікувально-діагностичним     процессм     та     ефективного
використання майна та інших ресурсів Підприємс.гва;

-   забрзпечення   в   повному  обсязі   високо:сваліфіковано.і.  сіаціонарноЇ  та
амбутіаторноЇ допомоги;

~    своєчасне  та  якісне  дослідження,  лікування  та  реабhітзція  хворих   в
стаціонарних та амбулаторних умовах;

-   визначення  необхідного  обсягу  паліативно.і. та хоспісно.і. допомоги,  що
ґрунтується на принципах безперервності та наступності;

-   направ]іення   хворих,   що   не   потребують   цітюдобового   паjііативного
(симптоматичного) лікування для податіьшого лікування в зак]іади охорони
здоров'я первинного рівня надання медично.і. допомоги;

-   покращення показників здоров'я населення;
-    цілодобовий прийом та госпіталізація хворих, іцо доставляються бригадами

швидкоЇ медично.і. допомоги або звертаються безпосередньо в приймальне
відділення за направпенням інших лікуватіьно-профілаісгичних зактіадів або
без нього;

-   плановий    прийом    пацієнтів    за    направленням    інших    лікувально-
профілактичних зактіадів або без нього;

-    забе3печення   в   повному   обсязі   висококваліфіковано.і-  стаціонарноЇ  та
амбулатор но-і. до по моги ;

-організація стаціонарозамінних форм надання медично-і-допомоги;
-   Організація, у разі потреби,  надання пацієнтам медично-і- допомоm більш

високого рівня спеціалі3аці.і-на базі інших закjіадів охорони здоров'я через
скеровування    пацієнтів   до  . цих   3акладів   у   порядку,    встановленL`-,+лу
законодавством Укра.і-ни;

6.7. директор Підприємства, Заступники директора, Медичний диреісгор, та
керівниіси   підро3діпів  у  межах  своЇх  повноважень  здійснюють  оперативне
керівництво Підприємстіюм та його підрозділами.

6.8.  диреісгор  Підприємства  та  головний  бухгалтер  несуть  персональну
відповідальність  .за  додержання  порядку  ведення  і  достовірність  обліку  та
статистично.]. звітності у встановленому заіtОнодаізством порядку.

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУдОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1.  Працівники  Підприємства  мають  право  брати  участь  в  управІіінні
Підприємством чере3 загальні збори (конференці.і),  ради трудовж ко]іективів,
професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені
трудовим котіективом на представниіпво, вносити пропозиціЇ щодо поліпшення
роботи  Підприємства,  а також  з  питань  соціально-культурного  і  побутового
обслуговування.

Представники первинноЇ профспілково.і. організаці-і-, а у разі .Ьt відсутності -
вітіьно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників
в органах управтііння Підприємством відповідно до законодавства.

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

7.2. Трудовий колеісгив Підприємства сктіадаєі`ься з усіх іі]Омадян, які своєю
працею беруть участь у його діяjіьності на основі трудового договору (контрак.гу;
угоди) або інших форм, що реіулюють трудові відносини.

7.3. до скjіаду орічнів, через які трудовий колектив реалізує своє право на
участь в управлінні Підприємством, не може обиратися дирекгор Підприємства.
Повноваження цих органів визначаються законодавством.

7.4.  Виробничі,  трудові  та  соціальні  відносини  трудового  колективу  з
адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

7.5. Право укладання колективного договору від імені трудового колективу
надається уповноважеїюму ним о.ргаПу.

Сторони колеісгивно'го дg`говору звітую.ть на загальних зборах колеісгиву не
менш ніж один раз на рік.

7.6.  Питання  щодо  поліпшен`ня  умов  праці,  життя  і  здоров'я,  гарантіЇ
обов'язkового медичного страхування працівників Підприємства та .і.х сімей, а
також  іцші  питання соціального розвитку вирішуються. трудовим  колективом
відповідно до законой=вства, цього Стату.гу та коjіективного дог,овору.

7.7. джерелом коштів на оппату праці працівників Підприємства є кошти,
отримані  в  результаті  його  господарськоЇ  некомерційно.і.  діяІіьності  та  інші
коппи, не заборонені чинним законодавством.

Форми  і  системи оплати  праці,  норми праці,  розцінки, схеми посадовиk
Оюіадів, умови заЇіровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та
інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у
колективному   договорі   з   дотриманням   норм   і   гарантій,   передбачених
законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна   заробітна   плата   працівників   не   може   бути   нижчою   від
встановленого законодавством мінімального розміру заробітно.і. плати.

`Умови     оплати     праці     та     матеріальі-юго     забезпечення     директора
Підприємства ви3начаються контрактом.



надає Власнику та Органу управління бухгалтерську та статистичну звітність,
інформацію про рух основних засобів, за запитом Власника надає звіт про оренду
майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних д;ія надання
в оренду.

6.4.10.  Приймає рішення  про прийняття  на роботу,  3вільнення з роботи
працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю
рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками
Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками
правил   внутрішнього   трудового   розпорядку.   Створює  умови   підвищення
фахового   і   кваліфікаційного   рівня   працівників   згідно   і3   затвердженим   в
установленому порядку штатним розписом.

6.4.11.   Забезпечує   проведення   колективних   переговорів,   укладення
коїіективного договору в порядку, визначеному законодавством Укра.і.ни.

6.4.12. Призначає на посаду та звільняє з гіосади Заступників диреісгора,
Медичного директора, і готіовного бухгаjітера Щдприємства за погодженням із
Органсм управління. Призначає на посади та звільняє керівників структурних
підрозділів, інших працівників.

6g.4.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про
охорону   праці,   санітарно-гігієнічних   та   протипожежних   норм   і   правил,
створення належних умов прац`і.

6.4.14.   Вживає   заходів  до   своєчасноЇ  та  в   повному  обсязі   виплати
заробітно.і'  плати,  а  також  передбачених  законодавством  подажів,  зборів  та
інших обов'язкових п]іатєжів.

6.4.15.  Несе  відповідаjіьність  за  збитки,  завдані  Підприємству  з  вини
дирекі.ора Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

6.4.16.  Затверджує положення  про  структурні  підроздіІіи `'Підприємства,
інші положення та порядки, що мають системний харак.гер.    .

6.4.17.   Затверджує   функціонатіьні   обов'язки   та   посадові   інструкціЇ
працівників Підприємства.

6.4.18. За погодженням із Власником та відповідно до вимог законодавства
має право укІіадати договори оренди майна.

6.4.19. Забезпечує розробку цін (тарифів) на птіатні послуги, які дозіюлені
чинним  законодавством  та  подає  до  Органу  управ1ііння  для  подальшого
погодження виконавчим комітетом місьісо.і. ради.

6.4.20. Розробтіяє пропозиці.і. щодо внесення 3мін та доповнень до Статуту
та подає Їх до Органу управтііння.

6.4.21.   Вирішує   інші   питання,   віднесені   до   компетенці.і.  директора
Підприємства 3гідно і3 законодавством, цим Статутом, ісонтраісгом.

6.5.  директор  Підприємства,  його  Заступники,  Медичний  директор  та
керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Підприємства,
діють в межах своЇх повноважень та представляють  інтереси Підприємства в
органах виконавчо.і. влади та органах місцевого самоврядування, установах та
організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами,
у тому числі іноземними, відповідно до наданих .і.м повноважень.

6.6.   У   разі   відсутності   директора   Підприємства   або   неможливості
ВИКОНУВаТИ    СВО.1-    ОбОВ'Я3КИ    З    іНШИХ    ПРИЧИН,     йОГО    ОбОВ'ЯЗКИ    ВИКОНУЮТЬ
3аступники    директора,    Ме+ ,.чний    директор    чи    інша    особа    з]`:jно    з
функціональними (посадовими\ обов'язками.

-    впровадження   новітніх  технологій   в  лікувально-діагностичний  процес
відповідно до  функцій  Підприємства;

-    організація  взаємодіЇ  з  іншими  закладами  охорони  здоров'я  з  метою
забезпеченщ наступництва та послідовності у наданні медично-і-допомоги
на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного
обстіуговування;

-   участь    у    державних    та    регіональних    проірамах    у    визначеному
законодавством   порядку   та   відповідно   до   фінансового   бюджетного
забезпечення галузі охорони здоров'я;

-   забезпечення   взаємоді.і-   з   медичними   та   немедичними   закладами   і
установами   при   вирішенні   питань   орmнізаці-і.   та   надання   медично.і.
дОПОМОГИ;

-    проведення  експертизи  тимчасово.і.  непрацездатності  та  контроjію   за
в идачою jіистків непрацездатності ;

-    скеровування  на  медико-соціальну  експертизу  осіб  зі  стійкою  втратою
працезда"ості;

-    направлення хворих у будинки-інтернати;
-   організація  та  проведення  науково-практичних  конференцій,  наукових

форумів, круглих столів, семінарів тощо;                                                            '7
-   навчально-методична,    науково-дослідницька    робота    та         ктіінічні,і

випробування згідно чинного законодавства УкраЇни;
-   надання консультативно.і. допомоги медичним працівникам інших закладіВ.,
^   охорони здоров'я з питань надання паліативно.і. допомоги;
-    навчання  волонтерів  та +іленів  родин  пацієнтів  навичкам  догляду  за

пацієнтом;                                       і
-    забезпечення   взаємоді.і.   з   установами   соціаjіьного   захисту,    іншими

закладами, іромадськими організаціями та фондами у вирішенні питань
меди ко-соціально.і. допомоги паці єнту;

-   медичне  обстіуговування.за  договорами  і3  суб'єктами  господарювання,
J,,,,страхо вими ор.ганіз,аціям`и., тощо ;

-   поширення наикращого.міжнародного та. вітчизняного досвіду паліативноЇ
та хоспісно.і. допомЬги;

-    ZеОkПоеЕіейднЖоег:;Яви::3В;::ТнТя[3;  У   П`еРСОНаJІУ  ХОСП1СУ   СИНдРОму   професійного

-   здійснення   коні=gолю  боjіьового  синдрому  та   полегшення  страждань
пацієша;

-своєчасне діагностування уск]іаднень або загострень основного та супутніх
• з`ахворювань,   організація   надання   екстрено.і.   (невідкладно.і.)   допомо"

пацієнту у разі невідкладних станів;
-   надання паліативно.і. допомоги вдома відповідно до плану відвідувань, який

узгоджено З пацієнтом та чтіенами його родини;
-    вивчення   та  впровадження   в   праістику   сучасних   методів   паліативно.і.

допомоги або симптоматичного лікування, контролю хронічного болю та
догляду у термінаІіьній стаді.і. захворювання;

-    Провадження  3овнішньоеконОМіЧНОЇ дія)тьності  3ГідНО  із  3аконодавСтвом
україни;

`,`-    забе3печення дотримання міжнародн. х принципів доказово.і. медицини та
галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;



-   упровадження нових форм та методів профіїіактиіtи, діагностики, лікування
та реабілітаці.і. захворювань та станів;

-   участь  у  проведенні  інформаційноЇ та  освітньо-роз'яснювально.і.  роботи
серед населення щодо формування здорового способу життя;

-   участь  у  визначенні  проблемних  питань  надання  вторинно.і.  медично.і.
допомоги та шляхів Їх вирішення;

-   надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки
планів розвитку вторинноЇ медично.і. допомоги;

-    визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та ііасетіення у
лікарських    засобах,    виробах    медичного    призначення,    медичному
обладнанні, транспортних засобах для забезпечення насеті€ння доступною,
своєчасною та якісною медичною допомогою;

-    моніторинг забезпечення та раціонаjіьне використання лікарсьіtих засобів,
виробів  медичного  призначення,  медичного  обладнання,  транспортних
засобів;

-   3абезпечення ефективного використання ліkкового фонду;
-    забезпечення   підготовки,   перепідготовки   та   підвищення   кваліфііtаці.і.

Ерацівників Підприємства;-    придбання,  зберігання,  перевезення,  пересилання,  реаіізація  (відпуск),
використання, знищення. наркотичних засобів, психотропних речовин, Їх
аналогів та прекурсорів, замісників Їх анаjюгів, отруйних та ситіьнодіючих
речовин (засобів) 3гідно з вимогами чинного законодавства УкраЇни;

-    закупівля, зберігання та виісористання ресурсів,  необхідних дпя  надання
медичних послуг, зокрема ]іікарських засобів Оі т.ч. наркотичних засобів
m прекурсорів), обладнання та інвентарю;

-   надання п]іатних послуг відповідно до чинного законодавсЇва УkраЇни;
-   проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань,

зменшення  рівня  ускладнень,  інваjіідності  та  смертності  населення,  в
першу чергу віd попєреджуватіьних захворювань та станів;

-   здійснення  іншо.і.  не  заборонено.і.  законодавством  Укра.і.ни  діяIіьності,
необхідно.і. для належного забезпечення та підвищення якості лікрівально-
діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення
якості кадрового потенціалу Підприємства;

-   інші функці.і., що випливаюm із гіокладених на Підприємство завдань.
2.З.   Проведення   клінічних   випробувань   лікарських   засобів   на   базі

Підприємства здійснюється лише при укпаденні договорів у відповідності до
вимог чинного законодавства Укра.і.ни та при наявності письмового погодження
департаменту охорони здоров'я В інницько.і. місько-і. ради.

2.4. Підприємство може бути базою стажування лікарів-інтернів, клінічною
базою вищих, середніх медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитаці.і. та
закладів післядипломно.і. Освіти, базою виробничо.і. пракгики, учбовою базою д]ія
підготовки молодших спеціалістів з медичною освітою.

З.      ПРАВОВИйСТАТУС

3.1.   Підприємство  є  юридичною  особою   публічного   права.   Права  та
Обов'язКИ    ЮРИдИ їно.1.   ОСОбИ   ПідПРИЄhіСТВО   НабУВаЄ   з   д,1Я   йОГо   державно.1-

реєстрації-

6.З.З.  Визначає  головні  напрямки  діяльності  Підприємства,  затверджує
плани діяльності та звіти про .і.х виконання.

6.3.4.   Погоджує  річні   фіцансові   плани  Підприємства  та  подає  .і.х  на
затвердження рішенням виісонавчого комітету місьісо.і. ради.

6.З.5. Здійсню€ контроль за виконанням фінансового плану.
6.З.6.       Здійснює       перевірки       фінансово-господарсько.і.       діяльності

Підприємства.
6.З.7.  Здійснює  іtонтроль  за  ефективним  використанням та збереженням

майна   і   коштів   Підприємства,   в      разі   потреби   забезпечує   проведення
інвентаризаці.і.   майна   Підприємства,   виявляє   майно,   яке   тимчасово   не
використовуєі.ься,   та   вносить   пропозиціЇ   щодо   умов   його   подальшого
використання.

6.3.8.  Здійснює інші повноваження відповідщо до чинного законодавства
україни.

6.4, диреістор Підприємства:
6.4.1. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси

в органах державноЇ влади і органак місцевого самоврядування, інших органах,
у тому числі в судах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами,
підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису ty
документів іншим посадовим особам Підприємства, уктіадає договори, відкриває;
в органах державно.і. казначейськоЇ стіужби УкраЇни та установах банків поточні
та інші рахунки.                                                                                                                f

6.4.2. Самостійно вирішує питання діятіьності Підприємства за винятком
тих,` що-віднесені законодавстіюм та цим Статутом до компетенці.]. Власника та
Органу управjііння.                                     `

6.4.3.   Організовує   роботу   Підприємства   щодо   надання   насетіенню
медичноЇ допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

6.4.4.  Несе  відповід~альність  за  формування  та  виконання  фінансового
пІіану і плану розвитку Підприєм€тра.,.результати його господарсько.і. діятіьності,
виконання показників* еф,екти`вності діяльності Підприємства, якість постіуг, що
надаються  Підприємством, .використання  наданого   на  праві  оперативного
управління  ПідприємстЬу  майна  єпільно.і.  власності  територіальних  громад  і
доходу`  згідно   з   вимогами   законодавства,   цього   Статуту   та   укладених
ПідПРИЄМСТВОМ дОГОВОРіВ.

6.4.5.    Корист2!=ється    правом    ро3порядження    майном    та    копітами
Підприємства   відповідно   до   законодавства  та   цього   Статуту.   Забезпечує
ефектчвне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві
оперативного управління майна.

6.4.6. У межах своєЇ компетенціЇ видає накази та інші акти, дає вказівки,
Обов'язкові для всіх підроздіjіів та працівників Підприємства.

6.4.7. Забез.печує контроль за веденням та зберіганням медичноЇ та іншо.і.
документаці.і..

6.4.8.  У строки і в порядку,  встановленому законодавством,  повідомляє
відповідні органи про будь-які зміни в.даних про Підприємство, внесення яких
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань є обов'.язковим.

6.4.9.  Подає  в  установj{зному  порядку  Власнику та  Органу ущавління
квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно



нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я Укра-і.ни, іншими
нормативно-правовими актами та цим Статутом.

5.3.2.  Планувати  свою діяjіьність  з  метою  реалізаці-і. єдино.]. коміпексно.і-
політики в гатіузі охорони здоров'я.

5.3.3.   Створювати   для   працівників   належні   і   безпечні  умови   праці,
забезпечувати додержання чинного законодавства Укра-і-ни про працю, правиjі та
норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов'язювих
платежів  з  урахуванням  своєЇ статутно.і. діятіьності  та  відповідно  до  чинного
зако нодавства Укра.і.ни.

5.3.5.   Розроб]іяти   та   реалізовувати   кадрову   політику,   контроjіювати
підвищення кваліфікаці-і. працівників.

5.3 .6. Витрачати кошти за надані послуги з метою забезпечення діяльності
Підпри€мства відповідно до чинного законодавства Укра.і.ни та цього Стаіуту.

6.УПРАВЛІННЯПІдПРИЄМСТВОМ

6.1.  Управління  підприємством здійснює департамент охорони  здоров'я
Вінницько.і. міськоЇ ради.

П8точне  керівнищво  (оперативне  управління)  Підприєііством  здійснює
директор, який призначається на посаду або звільняється з неЇ розпорядженням
МіСЬКОГО   ГОJІОВИ   На  КОНКУРСНій   ОСНОВі   ВідПОВідНО  до   ПОРЯдКУ,   ВИЗНаЧеНОГО
чинним законодавством.

3  директором  укладапься  контракт,  в  якому зазначається  строк  найму,
права,  обов'язки  і  відповідальність  директора,  умови  його  матерішьною
забе3печення  і  звільнення  з  посади  (припинення  ді.і.  контракіу),  інші  умови
наймуї передбачені контрактом та чинним 3аконодавством.          `'       *

6.2. Власник:
6.2.1. Приймас рііпення про внесення змін до Статуту та затвердкує Статут

в новій редакці.і-.
6.2.2. Вирішує питання про реорганізацію, ліквідацію і[а перепрофілювання

Підприємства.
6.2.3. .Вирішує питання про участь Підприємства як засновника Огчасника)

іншого   підприємства,   товариства,   асоціаці.і.,    концерну   в   установленому
законодавством гіорядку.

6.2.4. Погоджує Підприємству договори про спhьну діяльність, за якими
викори.сто.вується   нерухоме   майно,   що   перебуває   в   його   оперативному
управлінні, кредитні договори та договори застави.

6.2.5.   Здійснює  контроль  3а  ефективністю  використання   майна,   що  є
власністюВінницькоЇмісько.і-об'єднано.і.територіально.і.громадитазакріпленеза
Підприємс'гвом на праві оперативного управтііння

6.2.6.  3дійснює інші  повноваження  відповідно до  чинного заіtонодавства
укра'1'ни.

6.3. Орган управління:
6.3.1.    ПОгоджує    внесення   змін   до   Статуі[у,   здійснює   контроль   за

додержан ням Статуту.
6.3.2. Затверджує штатний розпис Підприємства та зміни до нього.

3.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном,
що є вТіасністю Вінницько.і. місько.і- об'єдіано.і. територіально.і- громади, на праві
опеі]ативного управління.

3.З.    Підприємство    3дійснює    некомерційну    господарську   діяльність,
Організовує  свою  діяльність  відповідно  до  фінансового  плану,  самостійно
організовує  виробництво   продукціЇ  (робіт,  постіуг)   і  реаjіізує  .і-і.  за  цінами
(тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

3.4.  3битки,  завдані  Підприємству  внаслідок  виконання  рішень  органів
державно.і. влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом
неконституційними  або  недійсними,  підтіягають  відшкодуванню  зазначеними
органами добровіjіьно або за рішенням суду.

З.5. .для здійснення господарсьісо.і. некомерційно.і. діятіьності Підприємство
3алучає  і  використовує матеріально-технічні,  фінансові, трудові та інші  види
ресурсів, віжористання яких не заборонено законодавством.

3.6. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових
та особистих немайнових прав, нести обов'язки, буііи особою, яка бере участь у
справі, що розглядається в судах УкраЇни, міжнародних та третейських судак.

3.7.  Підприємство  визначає  свою  орmнізаційну  структуру,  встановлює
чисельність працівників, складає штатний розпис та подає на затвердження до
Органу управ]і іння.

3.8. Щцприємство складає та подає Органу управIііння для погодження та,;
подальшого   затвердження   рішенням   виконавчого   комітету   місько.і.   ради
фінансовий 'план та забезпечує його виконання.                                                      і

З.9.  Підприємство надає медичні  послуги на підставі тііцензі.і. на медичну
практику.Підприємствомаєправоздійснюватилишетівщимедчно.і.практики,
які  гіередбачені  тііцензією.  Яісщо  для  провадження  певних  видів  діяльності,
передбачених  Статутом,  потрібний  спеціальний  дозвіл,  він  отримуєгься  в
порядку, визначеному законодавством Укра.і.ни.

4.    МАйНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
\4.1. Майно Підприємства. є комунальною власністю і закріплюється за ним

на праві оперативного уйравління. Майно Підприємства становлять необоротні
та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності,
передан`і йому Вjіасником, вартість яких відображається у самостійному балансі
Підприємства.    Підп;g!!ємство    користується    та    розпоряджається    майном
відповідно до законодавства.

4.2.   Підприємство   не   має   право   відчужувати   або   іншим   способом
розп®р-яджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів
без   попередньо-t-  згоди  Власника.   Підприємство   не   має  права  безоп]іатно
передавати  належне  йому  майно  третім  особам  (юридичним  чи  фізичним`
особам)  крім  випЬадків,  прямо передбачених законодавством.  Усі  питання,  які
стосуються  відмови від права на земетіьну ділянку, що знаходиться на ба]іансі
Підприємства або .і-і. відчуження, вирішуються виключно Власником.

4.3.  Підприємство  має  право  придбавати,  орендувати  необхідне  йому
обладнання та інші матеріапьні ресурси, користуватися послугами юридичних та
фізичних осіб, відповідно до укладених угод.



Підприємство має право надава" в оренку майно, закріmеhе 3а ні" 'гіа
праві  оперативного  управлінш  (без  права  викупу}  юридичним  та  фізични.м
особамвідповіднодочинногозаконодавстваУкра.іниталокальнихактdорганір
місцевого самоврядування.

44  Відповідно  до  чинного  законодавства  Підприємство  користується
зешею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання
ВИМОТ` Та НОРМ З -1.Х ОХОРОНИ.

4.5.  Вилучення  основних  фондів,  оборотних  коштів  та  іншою  майна
проводиться лише у випадках, передбаченж чинним законодавством. Збитки,
завдані  Підприємству  внасjіідок  порушення  йоґо  майнових  праБ  іншими
юріщичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного
законодавства.

4.6.джєреламифоркуваннямайнатакоштівПіщриємствас:
4.6.1.Медичнасубвенціяздержавногобюджету.,
4.6.2.Комунальнемайно,переданеПідприємсmувідповідііодорішенняпро

його створсння;
4.6.3.КошпібюджетуВінницько.і.місько.і.об'єднаноЇтериторіатіьно.і.тромади

(бюджетні коіm);
4.6.4.Іншісубвенці.і.зобтіасноготадержавногобюджетів,втомучисIііна

реалізаціюпрограмвга]іузіохорониздоров'я;
4.6.5.Іhатазанаданііюстіуги:коштивідздачіворендумайїіазаі{ріптіеного

направіоперативногоуправління;кош"таіншемайно,Одержанівhреалі3ацЇі.
ПРОдУКЦі.1.ФОбіТ,ПОСJlУГ);

4.6.6. Ціjіьові кошти;
4w Кош", Отримані за договорами з центральним органом виконавчо-і

в.іади,іцореалізуєдсржавнугюпі"куусферідержав~фінансовихгарантійЕ!в;

медиішого обслуговування ііаселенш;
4.6.8. Кредити банків;
4.6.9.Майно,придбанеуіншихюридичнихабофізичнжосіб;
4.6.10.  Майно,  іцо  надходm  безоішатно  або  у  вигляді  безповоротно.і.

фінансово-і.   доіюмоги   чи   добров.ільних   бjіагодійних   внесків,   іюжертвувань
юридичних  і  фізичнж  осіб;  надходження  коштів  на  виконання  програм
соціапьно-економічногорозвиткурегіону,проірамрозвиткумедичноЇгаjтузЇ

4.6.11.Майнотакошти,отриманізіншихджерел,незаборонешхчинF_им
закон одавством Укра.і.ни;

4.6.12. Інші джерела не заборонені законодавством.
4.7.  Статутний  капітал Підприємства становить  100О,00  грн (одна тисяча

гривень).
4.8.Підприємствосамостійноздійснюєоперативний,бухгаJітерськийобліц

веде   статистичну,   бухгалтерську  та  медичку   звітність   і   т[одає  .і-і.  органам:
уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напряма" діяj-іьності
Підприємстваувизначенокузаконодавствомпорядку.

S.     прАвАтАоБов'язки

5 .1. Підприємство має право:
5.1.1.    3вертатися    у    порядку,    передбаченому    закотюдавством,    до

центральних   та    м-ісцевих    органів    3иконавчо-і-    влади,    органів    місцевого

самоврядування,  а  також  підприємств   і  організацій,  незтежно  вh  форм
власності   та   підпорядкування,   шя   отримання   інформацп   та   матеріаjіів,
необхіднихщявиконанняпокладенихнаПідприємствозавдань.

5.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутту
діяльність,  визначати  основні  напрямки  свого  розвитку  відповідно  до  своіх
3авданьіцілей,утомучисліспрямовуватиотриманівhгосподарськоЇдія]іьності
коіп"наутриманняПідприємстватайогоматеріально-технічнезабезпечення.

5.1.3.   Уюіадати   господарські   угоди   з   підприємствами,   установами,
Організаціями  незатіежно  вШ  форм  вІіасності  та  підпорядкування,  а  також
фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.4. Самостійно визначати напрямки використанш грошових коштів у
іюрядку,  вйзначеному  чинним  законодавством  УкраЇни,  враковуючи  норми

5.1.5.Здійснюватибудівництво,реконструкцію,капі"ьнийтапоточний
статуту.

ремонтосновнихфондівувизначенокузаконодавствомпорядку.
5.1.6.За]щатипідприємствцустановитаорганізаціЇдляреалізаці.і.сво-і.х

статутнихзавдаЇі$увизначеномузаконодавствомпорядку.
5Л Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров'я, науковими

установамитафізичнимиособами-підприємцями.
5.ШНадаватиконсультативнудоіюмоіузпитань,щона]іежатьдойогог,

компетенціЇ,спеціалістаміншихзактіадівохорониздоров'яза-і.хзапитом.
5.1.9.  Створювати  структурні  підрозд.іли  Пішриємства  відповідно  дог

чинного законодавства Укра.і.ни.
5.1.10.  Передавати з бапансу на баланс  матеріаjіьні цінності між сво.і.міі

структурцими  підрозділами,  у  тому  числі  фіїііями  та  віддіJіеннями,  а тагож
здавативорендуюридичним"фізичним`ОсобамзакріпIіенезаниммайнозгідно
і3законОдавствомтазапогод*еннямзОрганомуправ]ііння.

5.1.11.   За  погодженням   з   Органом  управпіння   реалізувати   застарітіе
обладнання,   приjіади,   аґіаратуру  та  використовува"  кош"  вh  реалізаці-і.
вказаного  майна  на  оновjіенчя  матеріально-тежічно.і.  бази  Пііщри€мства  у
визн-аченому з аконодавством порйдку.

5.1.12.    Здійснювати    `співробітництво    з     іноземними    організаціями
відповідно до законодавства.

5.1.13.Здійснювати.іншіправ`ащонесуперечатьчиннокузаіюнодавству.
5.`2. Підприємство:
5.2.1. Створює належні умови для високопродук"вно.і. праці, забезпечує

додержіння`законода8Єтвапропрацю,правилтанормохоронFпраці,техніки
безпеки, соціаjіьного стракування.

.  5.2.2.  Здійснює  бухгаjітерський  облік,  веде   фінансову  та  статистичну
звітність згідно 3 законодавством.

5.23.     Підприємство     складає,     подає     в     установленому    чинним
законодавством Їюрядку  фінансову,  бюджетну,  статистичну  звітність  та  несе
відповідаjіьн-ість    за    Їі.    достовірність    перед    органами,    уповноваженими
здійснювати контроїіь.

5.3. Обов'язки Підприємства:      .
5.31.  Керуватись  у  сво.і-й  діяльіюсті  Конституцією  Укра-і-ни,  законами

Украі-ни,    актами    Президента    Укра.[.ни    та    Кабінету    Міністр.ів    Укра-і-ни,


