
ВШНИЦЬКА М1СБКА РАДА
Р 1 Ш Е Н Н Я

Вщ 29.01.2021 № 161
м. Вшниця

5 сес1я 8 скликання

Про затвердження Статуту комунального 
некомерцшного пщприемства «Вшницька 
м1ська клш1чна лшарня швидкоУ медичноУ 
допомоги» в нов1й редакцн'

Керуючись Законом УкраУни «Про внесения змш до деяких закон !в УкраУни 
щодо впорядкування окремих питань оргашзащУ та д1яльност1 орган!в м!сцевого 
самоврядування i районних державних адм1н1страц1й», розпорядженням 
Кабшету MimcTpiB УкраУни в1д 12 червня 2020 р. № 707р «Про визначення 
адм1шстративних цешрйв та затвердження територш територ1альних громад 
ВшницькоУ области), р1шення ВшницькоУ м1ськоУ ради вщ 09.12.2020 року №48 
«Про початок реоргашзащ'У В1нницько-Хут1рсько1, ВеликокрушлинецькоУ, 
Гавриш1всько1, МалокрушлинецькоУ, Писар1всько1, СтадницькоУ сшьських рад 
BiHHHHbKoro району В1нницькоУ облает! шляхом приеднання до ВшницькоТ 
MicbKoi ради Вшницького району В!нницькоУ облает!» та у зв'язку i3 входженням 
територ!й Вшницько-Хут!рськоТ, ВеликокрушлинецькоУ, Гавриш!вськоУ, 
ДеснянськоУ, МалокрушлинецькоУ, Писар!вськоУ, СтадницькоУ громад до складу 
ВшницькоУ M icb K o i територ!альноУ громади, вщповщно до пункту 5 статт! 57, стато 
78 Господарського кодексу УкраУни, Закону УкраУни «Про державну реестращю 
юридичних oci6, ф1зичних оПб-пщприемщв та громадських формувань», статт! 26, 
частини 1 статл 59 Закону УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в УкраУн!», 
м!ська рада

В И Р 1 Ш И Л  А:

1. Внести змши до Статуту комунального некомерц!йного пщприемства 
«Вшницька м!ська кл!н!чна л!карня швидкоУ медичноУ допомоги» в частин! 
поширення повноважень, прав та обов’язюв на територ1ю населених пунклв 
В!нницькоУ MicbKoi територ!альноУ громади.

2. Внести змши до Статуту комунального некомерцшного пщприемства 
«Вшницька м!ська кл!н1чна л1карня швидкоУ медичноУ допомоги», виклавши 
його в новш редакщУ згщно з додатком.

3. Затвердити в нов!й редакщУ Статут комунального некомерцшного 
пщприемства «Вшницька м!ська юпшчна л1карня швидкоУ медичноУ допомоги» 
згщно з додатком.



4. Контроль за виконанням даного рш ення покласти на постшну KOMiciio 
мюькоГ ради з питань охорони здоров‘я та социального захисту населения 
(В.Мацера).

С. Моргунов



СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦ1ЙНОГО

П1ДПРИСМСТВА 
«ВШНИЦЬКА MICbKA КЛ1Н1ЧНА 
Л1КАРНЯ ШВИДК01 МЕДИЧН01

допомоги»
(нова редакщя)

м. Вшниця 
2021 pix



1. ЗАГАЛ ЬН ! П О ЛО Ж ЕН И Я

1.1. Комунальне некомерцшне шдприемство «В1нницька м1ська кл1н1чна 
л1карня швидко! медично! допомоги» (надал1 -  Шдприемство) е закладом 
охорони здоров’я -  комунальним ун1тарним некомерцшним шдприемством, що 
надае послуги вторинно!' спещал1зовано! медично!' допомоги населению в 
порядку та на умовах, встановлених законодавством Украши та цим Статутом.

1.2. Шдприемство створене шляхом перетворення комунального закладу 
М1ська юпшчна лшарня швидко! медично! допомоги у комунальне некомерцшне 
шдприемство «Вшницька м1ська юпшчна лшарня швидко! медично! допомоги». 
Шдприемство е власшстю В1нницько! м1сько! територ1ально! громади. 
Шдприемство е правонаступником усього майна, Bcix прав та обов’язюв 
комунального закладу Млська юпшчна л1карня швидко! медично! допомоги.

1.3. Шдприемство засноване на комунальнш власност1 В1нницько! 
MicbKo! територ1ально! громади.

1.4. Власником Шдприемства е В1нницька м1ська територ1альна громада 
в oco6i В1нницько! м1сько! ради (надал1 -  Власник). Шдприемство тдзвггае та 
п1дконтрольне Власнику. Органом управлшня е департамент охорони здоров’я 
Вшницько! MicbKo! ради (дал1 -  Орган управлшня).

1.5. Шдприемство здшснюе господарську некомерцшну д1яльн1сть, 
спрямовану на досягнення сощальних та 1нших результат1в без мети одержания 
прибутку.

1.6. Шдприемство е неприбутковим та не мае на мет1 отримання доход1в 
(прибутюв) або !х частини для розпод1лу серед засновниюв (учасник1в), 
пращвниюв (кр1м оплати !хньо! пращ, нарахування единого сощального внеску), 
член1в орган1в управлшня та шших пов’язаних з ними oci6. Доходи (прибутки) 
Шдприемства використовуються виключно для фшансування видатюв на 
утримання Шдприемства, реал1зацп мети (цшей, завдань) та напрям1в д1яльност1, 
визначених його установчими документами.

1.7. Шдприемство в свош д1яльност1 керуеться Конститущею Украши, 
Господарським та Цив1льним Кодексами Украши, законами Украши, 
постановами Верховно! Ради Украши, актами Президента Украши та Кабшету 
М1н1стр1в Украши, наказами та шструкщями Мш1стерства охорони здоров’я 
Украши, р1шеннями В1нницько! м1сько! ради, виконавчих оргашв В1нницько! 
MicbKo! ради, наказами департаменту охорони здоров’я Вшницько! м1сько! ради, 
шшими нормативно -  правовими актами, а також цим Статутом.

1.8. Шдприемство е юридичною особою, мае самостшний баланс, 
вщповщш рахунки в органах Державного казначейства Украши, установах 
банюв, печатку i3 сво!м найменуванням, а також штампи та печатки, необхщш 
для виконання покладених на нього завдань, бланки та шнй рекв1зити.

1.9. Найменування Шдприемства:
повне найменування Шдприемства украшською мовою: 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦШНЕ П1ДПРИСМСТВО «ВШНИЦЬКА MICbKA 
КЛ1Н1ЧНА ЛЖАРНЯ ШВИДК01 МЕДИЧН01 ДОПОМОГИ»;

- скорочене найменування Шдприемства украшською мовою: КНП 
«ВМКЛ ШМД»;



- найменування ГПдприемства англшською мовою: COMMUNAL NON
COMMERCIAL ENTERPRISE “VINNYTSIA CITY CLINICAL EMERGENCY 
HOSPITAL”.

1.10. Мюцезнаходження Пщприемства: Укра'ша, Вшницька область, мюто 
Вшниця, вулиця Кшвська, будинок 68, поштовий гндекс -  21032.

1.11. Питания д1яльност1 Пщприемства, не передбачен1 даним Статутом, 
регулюються чинним законодавством.

2. М ЕТА ТА ПРЕДМ ЕТ ДШ ЛЬНОСТ1

2.1. Основною метою д1яльност1 Пщприемства е забезпечення медичного 
обслуговування населения шляхом цшодобового надання йому вторинно! 
спещал1зовано! екстрено! (невщкладно!) медично! допомоги, надання 
амбулаторно!' та планово! квал1ф1ковано! спещал1зовано! медично! допомоги 
вОм верствам населения у порядку та обсязд встановлених законодавством 
Украши.

2.2. Надання екстрено! медично! допомоги вс1м, хто Г! потребуе, 
здшснюеться незалежно вщ громадянства, м1сця проживания, роботи та шших 
обставин.

2.3. В1дпов1дно до поставлено! мети предметом д1яльност1 Пщприемства е:
медична практика;

- надання пащентам вщповщно до законодавства Украши послуг вторинно! 
спец1ал1зовано! екстрено! (невщкладно!), планово! стац1онарно! та 
амбулаторно! медично! допомоги, необхщно! для забезпечення належних 
профшактики, д1агностики i л1кування хвороб, травм, отруень чи шших 
розлад1в здоров’я;

- створення умов, необхщних для забезпечення доступно! та яюсно! 
медично! допомоги населению, орган1зацй' належного управлшня 
внутр1шн1м л1кувально-д1агностичним процесом та ефективного 
використання майна та шших pecypcie Пщприемства;

- цшодобовий прийом та госштал1защя хворих та потерпших, що 
доставляються бригадами швидко! медично! допомоги або звертаються 
безпосередньо в приймальне вщдшення за направлениям шших 
лшувально-профшактичних заклад1в або без нього;

- надання пащентам вщповщно до законодавства Украши 
високоспещал1зовано! медично! допомоги;

- оргашзащя, у раз1 потреби, надання пащентам медично! допомоги бшыи 
високого р1вня спещал1зацп на баз11нших заклад1в охорони здоров’я через 
скеровування пащештв до цих заклад1в у порядку, встановленому 
законодавством Украши;

- впровадження новПшх технолопй в лкувально-д1агностичний процес 
в1дпов1дно до функцш П1дприемства;

- оргашзац1я взаемодп з шшими закладами охорони здоров’я з метою 
забезпечення наступництва та послщовност1 у наданш медично! допомоги 
на р1зних р1внях та ефективного використання pecypcie системи медичного 
обслуговування;



участь у  державних та регюнальних прогр амах у  визначеному 
законодавством порядку та вщповщно до фшансового бюджетного 
забезпечення галуз1 охорони здоров’я;
забезпечення взаемоди з медичними та немедичними закладами i 
установами при вирйпенш питань оргашзацп та надання екстреноГ 
медичноГ допомоги;
медичне обслуговування за договорами i3 суб’ектами господарювання, 
страховими оргашзащями, тогцо;
проведения експертизи тимчасово'Г непрацездатносп та контролю за 
видачою листюв непрацездатностц
скеровування на медико-сощальну експертизу oci6 3i сайкою втратою 
працездатностц
оргашзащя та проведения науково-практичних конференций, наукових 
форум1в, круглих стаглв, сем1нар1в тощо;
навчально-методична, науково-дослщницька робота та юпшчш 
випробування зпдно чинного законодавства У крайни;
провадження зовшшньоеконом1чно'Г д1яльност1 зпдно i3 законодавством 
УкраГни;
забезпечення дотримання м1жнародних принцишв доказово'Г медицини та 
галузевих стандарта у сфер1 охорони здоров’я;
упровадження нових форм та метод1в профшактики, д1агностики, лжування 
та реабинтацп захворювань та сташв;
участь у проведенн1 шформацшно'Г та освггаьо-роз’яснювальноТ роботи 
серед населения гцодо формування здорового способу життя; 
участь у визначенш проблемних питань надання вторинноТ екстреноГ 
(невщкладноТ) медичноГ допомоги та шлях1в i'x виртаення; 
надання рекомендаций органам м1сцевого самоврядування гцодо розробки 
плашв розвитку вторинно'Г екстреноГ (невщкладноТ) медичноГ допомоги; 
визначення потреби структурних ш дроздтв  Пщприемства та населения у 
лжарських засобах, виробах медичного призначення, медичному 
обладнанш та транспортних засобах для забезпечення населения 
доступною, своечасною та яюсною медичною допомогою; 
мониторинг забезпечення та рацюнальне використання лжарських засоб1в, 
вироб1в медичного призначення, медичного обладнання та транспортних 
засоб1в;
забезпечення ефективного використання л1жкового фонду; 
забезпечення шдготовки, перепщготовки та шдвигцення квал1фжацн 
пращвниюв Пщприемства;
придбання, збержання, перевезення, пересилання, реал1защя (вщпуск), 
використання, знищення наркотичних засоб1в, психотропних речовин, Тх 
аналопв та npexypcopiB, замюниюв Гх аналопв, отруйних та сильноддачих 
речовин (засоб1в) зпдно з вимогами чинного законодавства УкраГни; 
закушвля, збержання та використання pecypcie, необхщних для надання 
медичних послуг, зокрема лжарських засоб1в (у т.ч. наркотичних засоб1в 
та прекурсор1в), обладнання та швентарю;
надання платних послуг вщповщно до чинного законодавства УкраГни;



- проведения заходт з попередження i своечасного виявлення захворювань, 
зменшення р1вня ускладнень, швалщност! та смертност1 населения, в 
першу черту вщ попереджувальних захворювань та сташв;

- здшснення шшо! не заборонено!' законодавством Укра'ши д1яльностр 
необхщно! для належного забезпечення та шдвищення якост1 лшувально- 
д1агностичного процесу, управлшня ресурсами, розвитку та шдвищення 
якост1 кадрового потенщалу Пщприемства;

- шип функци, що випливають i3 покладених на Пщприемство завдань.
2.3. Проведения юншчних випробувань лшарських засоб1в на баз1 

Пщприемства здшснюеться лише при укладенш договор1в у вщповщност1 до 
вимог чинного законодавства УкраГни та при наявносп письмового погодження 
Органу управлшня.

2.4. Пщприемство може бути базою стажування лйсар1в-штершв, юпшчною 
базою вищих, середшх медичних навчальних заклад1в ycix piBHiB акредитаци та 
заклад1в шслядипломно!' осв1ти, базою виробничо! практики, учбовою базою для 
подготовки молодших спец1ал1ст1в з медичною ocBiTOio.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС "

3.1. Пщприемство е юридичною особою публ1чного права. Права та 
обов’язки юридично'! особи П1дприемство набувае з дня його державно'! 
реестраци.

3.2. Пщприемство користуеться закр1пленим за ним комунальним майном, 
що е власн1стю Вшницько! м1сько! територ1ально! громади, на прав1 оперативного 
управл1ння.

3.3. Пщприемство здшснюе некомерцшну господарську д1яльн1сть, 
орган1зовуе свою д1яльшсть в1дпов1дно до ф1нансового плану, самостшно 
орган1зовуе виробництво продукц1! (роб1т, послуг) i реал1зуе и за щнами 
(тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

3.4. Збитки, завдаш Пщприемству внасл1док виконання р1шень оргашв 
державно! влади чи оргашв мюцевого самоврядування, як1 було визнано судом 
неконституцшними або нед1йсними, пщлягають в1дшкодуванню зазначеними 
органами добров1льно або за ршенням суду.

3.5. Для здшснення господарсько! некомерц1йно! д1яльност1 Пщприемство 
залучае i використовуе матер1ально-техн1чн1, фшансовр трудов! та iHmi види 
ресурПв, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Пщприемство мае право укладати угоди (договори), набувати майнових 
та особистах немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у 
справр що розглядаеться в судах Укра'ши, м1жнародних та третейських судах.

3.7. Пщприемство визначае свою оргашзацшну структуру, встановлюе 
чисельшсть пращвниюв, складае штатний розпис та подае на затвердження до 
Органу управлшня.

3.8. Пщприемство складае та подае Органу управлшня для погодження та 
подалыпого затвердження р1шенням виконавчого ком1тету мюько! ради 
фшансовий план та забезпечуе його виконання.

3.9. Пщприемство надае медичш послуги на пщстав1 лщензп на медичну 
практику. Пщприемство мае право здшснювати лише Ti види медично! практики, 
яю передбачеш лщенз1ею. Якщо для провадження певних вид1в д1яльност1,



передбачених Статутом, потр1бний спещальний дозвш, вш отримуеться в 
порядку, визначеному законодавством Украши.

4. МАЙНО ТА Ф1НАНСУВАННЯ

4.1. Майно Пщприемства е комунальною власн1стю i закр1плюеться за ним 
на прав1 оперативного управл1ння. Майно ГПдприемства становлять необоротн1 
та оборотш активи, ochobhI засоби та грошов1 кошти, а також iHHii цшностр 
передан! йому Власником, варт!сть яких вщображаеться у самост!йному баланс! 
ГПдприемства. ГНдприемство користуеться та розпоряджаеться майном 
вщповщно до законодавства.

4.2. ГНдприемство не мае право вщчужувати або шшим способом 
розпоряджатись закр1пленим за ним майном, що належить до основних фощцв 
без попередньо!' згоди Власника. ГНдприемство не мае права безоплатно 
передавали належне йому майно трет!м особам (юридичним чи ф!зичним 
особам) KpiM випадюв, прямо передбачених законодавством. Ус! питания, яю 
стосуються вщмови вщ права на земельну дшянку, що знаходиться на баланс! 
ГПдприемства або и в!дчуження, вир!шуються виключно Власником.

4.3. Пщприемство мае право придбавати, орендувати необхщне йому 
обладнання та пшп матер!альн! ресурси, користуватися послугами юридичних та 
ф!зичних oci6, в!дпов!дно до укладених угод.

ГНдприемство мае право надавали в оренду майно, закршлене за ним на 
прав! оперативного управлшня (без права викупу), юридичним та ф!зичним 
особам вщповщно до чинного законодавства Украши та локальних акт!в оргашв 
мюцевого самоврядування.

4.4. Вщповщно до чинного законодавства ГНдприемство користуеться 
землею, шшими природними ресурсами i несе вщповщальшсть за дотримання 
вимог та норм з Тх охорони.

4.5. Вилучення основних фощцв, оборотних к о н т в  та iHmoro майна 
проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, 
завдаш ГПдприемству внасл!док порушення його майнових прав шшими 
юридичними та ф1зичними особами, вщшкодовуються вщповщно до чинного 
законодавства.

4.6. Джерелами формування майна та к о н т в  ГПдприемства е:
4.6.1. Комунальне майно, передане ГПдприемству вщповщно до р1шення про 

його створення;
4.6.2. Кошти бюджету Вшницько!' мюько!' територ1ально1 громади (бюджета! 

кошти);
4.6.3. Субвенци з обласного та державного бюджеДв, в тому чиши на 

реал!зац!ю програм в галуз! охорони здоров’я;
4.6.4. Плата за надаш послуги: кошти вщ здач! в оренду майна, закршленого 

на прав! оперативного управл!ння; кошти та шше майно, одержан! вщ реал!зацп 
продукц!'! (po6iT, послуг);

4.6.5. Цшьов! кошти;
4.6.6. Кошти, отримаш за договорами з центральним органом виконавчо!' 

влади, що реал!зуе державну полИику у сфер! державних фшансових гаранДй 
медичного обслуговування населения;

4.6.7. Кредита банюв;



4.6.8. Майно, придбане у шших юридичних або ф1зичних oci6;
4.6.9. Майно, що надходить безоплатно або у вигшцц безповоротно! 

фшансово'! допомоги чи добровшьних благодшних внесюв, пожертвувань 
юридичних i ф1зичних oci6; надходження коштав на виконання програм 
сощально-екошлшчного розвитку регюну, програм розвитку медично'! галузц

4.6.10. Майно та кошти, отримаш з iHHiHX джерел, не заборонених чинним 
законодавством Украши;

4.6.11.1ннп джерела не заборонен! законодавством.
4.7. Статутний капггал ГИдприемства становить 1000,00 грн (одна тисяча 

гривень).
4.8. ГЦдприемство самост!йно зд!йснюе оперативний, бухгалтерський облж, 

веде статистичну, бухгалтерську та медичну зв!тн!сть i подае п органам, 
уповноваженим зд!йснювати контроль за в!дпов!дними напрямами д!яльноста 
ГИдприемства у визначеному законодавством порядку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Пщприемство мае право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних 

та мюцевих оргашв виконавчо'! влади, оргашв мюцевого самоврядування, а 
також шдприемств i оргашзацш, незалежно вщ форм власноста та 
шдпорядкування, для отримання шформацп та матер!ал1в, необх!дних для 
виконання покладених на Пщприемство завдань.

5.1.2. Самостайно планувати, оргашзовувати i здшснювати свою статутну 
д!яльшсть, визначати основн! напрямки свого розвитку вщповщно до cboix 
завдань i ц1лей, у тому числ! спрямовувати отриман! в1д господарсько-! д1яльноста 
кошти на утримання ГИдприемства та його матер!ально-техшчне забезпечення.

5.1.3. Укладати господарсью угоди з шдприемствами, установами, 
орган!зац!ями незалежно в1д форм власноста та п!дпорядкування, а також 
ф!зичними особами в!дпов!дно до законодавства.

5.1.4. Самостайно визначати напрямки використання грошових коштав у 
порядку, визначеному чинним законодавством Украши, враховуючи норми 
Статуту.

5.1.5. Здшснювати буд!вництво, реконструкцию, каштальний та поточний 
ремонт основних фонд1в у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Залучати шдприемства, установи та оргашзацп для реал!зацп cboix 
статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.7. Сшвпрацювати з шшими закладами охорони здоров’я, науковими 
установами та ф!зичними особами-шдприемцями.

5.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його 
компетенци, спещалютам шших заклад1в охорони здоров’я за i'x запитом.

5.1.9. Створювати структурн! п!дроздши Пщприемства в!дповщно до 
чинного законодавства Украши.

5.1.10. Передавати з балансу на баланс матер!альш щнноста м1ж своими 
структурними пщрозд!лами, у тому числ! фипями та в!дд!леннями, а також 
здавати в оренду юридичним та ф!зичним особам закршлене за ним майно зпдно 
i3 законодавством та за погодженням з Органом управлшня.



5.1.11. За погодженням з Органом управлшня реал1зувати застарше 
обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти вщ реал1зацп 
вказаного майна на оновлення матер1ально-техшчно! бази Пщприемства у 
визначеному законодавством порядку.

5.1.12. Здшснювати сп1вроб1тництво з шоземними орган1зац1ями 
в1дпов1дно до законодавства.

5.1.13. Здшснювати шип права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Пщприемство:
5.2.1. Створюе належш умови для високопродуктивно! пращ, забезпечуе 

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони пращ, техшки 
безпеки, социального страхування.

5.2.2. Здшснюе бухгалтерский обл1к, веде ф1нансову та статистичну 
звггшсть згщно з законодавством.

5.2.3. Пщприемство складае, подае в установленому чинним 
законодавством порядку фшансову, бюджетну, статистичну звНшсть та несе 
вщповщальшсть за и достов1рн1сть перед органами, уповноваженими 
зд1йснювати контроль.

5.3. Обов’язки Пщприемства:
5.3.1. Керуватись у сво'ш д1яльност1 Конституц1ею Укра'ши, законами 

Укра'ши, актами Президента Укра'ши та Каб1нету MinicTpiB Укра'ши, 
нормативно-правовими актами Мшютерства охорони здоров’я Укра'ши, шшими 
нормативно-правовими актами та цим Статутом.

5.3.2. Планувати свою д1яльшсть з метою реал1зацп едино'! комплексно! 
полггики в галуз1 охорони здоров’я.

5.3.3. Створювати для пращвниюв належн1 i безпечш умови npapi, 
забезпечувати додержання чинного законодавства Укра'ши про працю, правил та 
норм охорони пращ, техшки безпеки, сощального страхування.

5.3.4. Забезпечувати своечасну сплату податкових та шших обов’язкових 
платеж1в з урахуванням свое! статутно! д1яльност1 та вщповщно до чинного 
законодавства Укра'ши.

5.3.5. Розробляти та реал1зовувати кадрову полИику, контролювати 
пщвищення квал1ф1кацн пращвниюв.

5.3.6. Витрачати кошти за надаш послуги з метою забезпечення д1яльност1 
П1дприемства вщповщно до чинного законодавства Укра'ши та цього Статуту.

6. УПРАВЛШНЯ П1ДПРИСМСТВОМ

6.1. Управл1ння п1дприемством зд1йснюе Департамент охорони здоров’я 
Вшницько! м1сько! ради.

Поточне кер1вництво (оперативне управл1ння) Пщприемством зд1йснюе 
Директор, який призначаеться на посаду або звшьняеться з не! розпорядженням 
М1ського голови на конкурснш основ! в1дпов1дно до порядку, визначеного 
чинним законодавством.

3 Директором укладаеться контракт, в якому зазначаеться строк найму, 
права, обов’язки i вщповщальшсть Директора, умови його матер1ального 
забезпечення i звшьнення з посади (припинення дп контракту), шнп умови 
найму, передбачеш контрактом та чинним законодавством.

6.2. Власник:



6.2.1. Приймае р1шення про внесения змш до Статуту та затверджуе Статут 
в нов1Й редакцп.

6.2.2. BHpiuiye питания про реоргашзащю, лшвщащю та перепрофшювання 
Шдприемства.

6.2.3. Вир1шуе питания про участь Шдприемства як засновника (учасника) 
шшого шдприемства, товариства, асощаци, концерну в установленому 
законодавством порядку.

6.2.4. Погоджуе Шдприемству договори про спшьну д1яльн1сть, за якими 
використовуеться нерухоме майно, що перебувае в його оперативному 
управлшш, кредита! договори та договори застави.

6.2.5. Здшснюе контроль за ефектившстю використання майна, що е 
власшстю Вшницько! мюько! територ1ально1 громади та закр1плене за 
ГБдприемством на npaei оперативного управлшня

6.2.6. Зд1йснюе iHmi повноваження вщповщно до чинного законодавства 
Украши.

6.3. Орган управлшня:
6.3.1. Погоджуе внесения змш до Статуту, здшснюе контроль за 

додержанням Статуту.
6.3.2. Затверджуе штатний розпис Шдприемства та змши до нього.
6.3.3. Визначае головш напрямки д1яльност1 Шдприемства, затверджуе 

плани д1яльност1 та зв1ти про i'x виконання.
6.3.4. Погоджуе pinm фшансов1 плани Шдприемства та подае i'x на 

затвердження ршенням виконавчого ком1тету мюько! ради.
6.3.5. Здшснюе контроль за виконанням фшансового плану.
6.3.6. Здшснюе перев1рки фшансово-господарсько! д1яльност1 

Шдприемства.
6.3.7. Здшснюе контроль за ефективним використанням та збереженням 

майна i к о п т в  Шдприемства, в раз1 потреби забезпечуе проведения 
швентаризацп майна Шдприемства, виявляе майно, яке тимчасово не 
використовуеться, та вносить пропозицй' щодо умов його подалыного 
використання.

6.3.8. Здшснюе iHmi повноваження вщповщно до чинного законодавства 
Украши.

6.4. Директор Шдприемства:
6.4.1. Д1е без дов1реност1 вщ iMeHi Шдприемства, представляе його штереси 

в органах державно! влади i органах м1сцевого самоврядування, шших органах, 
у тому числ1 в судах, у вщносинах з шшими юридичними та ф1зичними особами, 
шдписуе в1д його iMeHi документа та видае дов1реност1 i делегуе право шдпису 
докуменДв 1ншим посадовим особам Шдприемства, укладае договори, вщкривае 
в органах Державно! казначейсько! служби Украши та установах банюв поточи! 
та iHmi рахунки.

6.4.2. Самостшно BHpiuiye питания д1яльнос^ Шдприемства за винятком 
тих, що вщнесеш законодавством та цим Статутом до компетенцп Власника та 
Органу управлшня.

6.4.3. Оргашзовуе роботу Шдприемства щодо надання населению 
медично! допомоги згщно з вимогами нормативно-правових акт1в.

6.4.4. Несе вщповщальшсть за формування та виконання фшансового 
плану i плану розвитку Шдприемства, результати його господарсько! fliaabHOCTi,



виконання показниюв ефективност! д1яльност1 Пщприемства, яюсть послуг, що 
надаються Пщприемством, використання наданого на прав1 оперативного 
управлшня Пщприемству майна сшльно!’ власност! територ1альних громад i 
доходу зпдно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених 
Пщприемством договор1в.

6.4.5. Корнету еться правом розпорядження майном та коштами 
Пщприемства вщповщно до законодавства та цього Статуту. Забезпечуе 
ефективне використання i збереження закршленого за Пщприемством на npaei 
оперативного управлшня майна.

6.4.6. У межах свое!' компетенцп видае накази та iHnii акти, дае вказ1вки, 
обов’язков1 для Bcix пщроздипв та пращвниюв ГПдприемства.

6.4.7. Забезпечуе контроль за ведениям та збершанням медичноУ та шшо1 
документацп.

6.4.8. У строки i в порядку, встановленому законодавством, повщомляе 
вщповщш органи про будь-яю змши в даних про ГНдприемство, внесения яких 
до Сдиного державного реестру юридичних oci6, ф1зичних ос1б-пщприемщв та 
громадських формувань е обов’язковим.

6.4.9. Подае в установленому порядку Власнику та Органу управлшня 
квартальну, р1чну, фшансову та iHmy звтгшеть Пщприемства, зокрема щор1чно 
надае Власнику та Органу управлшня бухгалтерську та статистичну зв1тнють, 
шформащю про рух основних засоб1в, за запитом Власника надае зв1т про оренду 
майна, а також шформащю про наявшеть в1льних площ, придатних для надання 
в оренду.

6.4.10. Приймае р1шення про прийняття на роботу, звшьнення з роботи 
пращвниюв ГПдприемства, а також шип, передбачеш законодавством про працю 
ршення в сфер1 трудових в1дносин, укладае трудов! договори з прац1вниками 
ГПдприемства. Забезпечуе рацюнальний доб1р кадр1в, дотримання пращвниками 
правил внутр1шнього трудового розпорядку. Створюе умови шдвищення 
фахового i квал1ф1кац1йного р1вня прац1вник1в зпдно i3 затвердженим в 
установленому порядку штатним розписом.

6.4.11. Забезпечуе проведения колективних переговор1в, укладення 
колективного договору в порядку, визначеному законодавством Укра'ши.

6.4.12. Призначае на посаду та звшьняе з посади Заступниюв Директора, 
Медичного директора, i головного бухгалтера ГПдприемства за погодженням i3 
Органом управлшня. Призначае на посади та звшьняе кер1вниюв структурних 
шдроздипв, шших пращвниюв.

6.4.13. Забезпечуе дотримання на Пщприемств1 вимог законодавства про 
охорону пращ, саштарно-ппешчних та протипожежних норм i правил, 
створення належних умов пращ.

6.4.14. Вживае заход1в до своечасно'1 та в повному обсяз1 виплати 
зароб1тно1 плати, а також передбачених законодавством податюв, збор1в та 
шших обов’язкових платеж1в.

6.4.15. Несе вщповщальнють за збитки, завдан1 Пщприемству з вини 
Директора Пщприемства в порядку, визначеному законодавством.

6.4.16. Затверджуе положения про структурш шдроздши П1дприемства, 
шпп положения та порядки, що мають системний характер.

6.4.17. Затверджуе функщональш обов’язки та посадов1 1нструкцп 
пращвниюв П1дприемства.
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6.4.18. За погодженням i3 Власником та вщповщно до вимог законодавства 
мае право укладати договори оренди майна.

6.4.19. Забезпечуе розробку цш (тариф1в) на платш послуги, як\ дозволен! 
чинним законодавством та подае до Органу управлшня для подальшого 
погодження виконавчим  ком!тетом м/'ськоГ ради.

6.4.20. Розробляе пропозицп щодо внесения змш та доповнень до Статуту 
та подае ix до Органу управлшня.

6.4.21. Bnpiuiye iHnii питания, вщнесен! до компетенцп Головного лжаря 
ГИдприемства згщно i3 законодавством, цим Статутом, контрактом.

6.5. Директор ГИдприемства, його Заступники, Медичний директор та 
кер1вники структурних шдроздшв е офщшними представниками П!дприемства, 
д1ють в межах своГх повноважень та представляють штереси П!дприемства в 
органах виконавчоГ влади та органах м1сцевого самоврядування, установах та 
оргашзащях, а також у взаемовщносинах з оргашзащями та ф1зичними особами, 
у тому числ1 !ноземними, вщповщно до наданих Гм повноважень.

6.6. У раз1 вщсутност! Директора ГИдприемства або неможливост! 
виконувати своТ обов’язки з !нших причин, його обов’язки виконують 
Заступники директора, Медичний директор чи шша особа зпдно з 
функцюнальними (посадовими) обов’язками.

6.7. Директор ГИдприемства, Заступники Директора, Медичний директор, та 
кер1вники пщроздипв у межах своГх повноважень здшснюють оперативне 
кер1вництво ГИдприемством та його шдроздшами.

6.8. Директор Пщприемства та головний бухгалтер несуть персональну 
вщповщальшсть за додержання порядку ведения i достов1ршсть обл1ку та 
статистичноГ звпност! у встановленому законодавством порядку.

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1. Пращвники ГИдприемства мають право брати участь в управлшш 
ГИдприемством через загальш збори (конференци), ради трудових колектив1в, 
професшн! спшки, як1 д1ють у трудовому колективр iHnii органи, уповноважеш 
трудовим колективом на представництво, вносити пропозицп щодо полшшення 
робота ГИдприемства, а також з питань сощально-культурного i побутового 
обслуговування.

Представники первинноГ профсп1лково'! орган1зацИ, а у раз1 Гх в1дсутност1 - 
в1льно обраш прац1вниками представники, представляють 1нтереси пращвниюв 
в органах управл1ння ГИдприемством вщповщно до законодавства.

ГИдприемство зобов'язане створювати умови, яю б забезпечували участь 
пращвниюв в його управлшш.

7.2. Трудовий колектив ГИдприемства складаеться з ycix громадян, яю своею 
працею беруть участь у його д1яльност1 на основ! трудового договору (контракту, 
угоди) або шших форм, що регулюють трудов! вщносини.

7.3. До складу оргашв, через як! трудовий колектив реал1зуе свое право на 
участь в управлшш ГИдприемством, не може обиратися Директор ГИдприемства. 
Повноваження цих оргашв визначаються законодавством.

7.4. Виробничц трудов! та сощальш вщносини трудового колективу з 
адмшютращею ГИдприемства регулюються колективним договором.
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7.5. Право укладання колективного договору вщ !меш трудового колективу 
надаеться уповноваженому ним органу.

Стороны колективного договору звИують на загальних зборах колективу не 
менш шж один раз на pin.

7.6. Питания щодо полшшення умов пращ', життя i здоров'я, гаранты' 
обов'язкового медийного страхування пращвниюв Пщприемства та i'x Имей, а 
також iHHii питания сощального розвитку виршуються трудовим колективом 
вщповщно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

7.7. Джерелом к о п т в  на оплату пращ пращвниюв Пщприемства е кошти, 
отримаш в результат! його господарсько'У некомерцшно'У д1яльност1 та mini 
кошти, не заборонен! чинним законодавством.

Форми i системы оплати пращ, норми пращ, розцшки, схеми посадових 
оклад!в, умови запровадження та розм!ри надбавок, доплат, прем!й, винагород та 
шших заохочувальних, компенсац!йних i гарант!йних выплат встановлюються у 
колективному договор! з дотриманням норм i гарантш, передбачених 
законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

М!н!мальна заробггна плата пращвниюв не може бути нижчою вщ 
встановленого законодавством м!н!мального розм!ру заробИно'У плати.

Умови оплати пращ та матер!ального забезпечення Директора 
Пщприемства визначаються контрактом.

7.8. Оплата пращ пращвниюв Пщприемства зд!йснюеться у 
першочерговому порядку. Yci iHmi платеж! здшснюються П!дприемством п!сля 
виконання зобов'язань щодо оплати пращ.

7.9. Пращвники Пщприемства проводять свою д!яльн!сть вщповщно до 
Статуту, колективного договору та посадових шструкцш зпдно з 
законодавством.

8. КО Н ТРО ЛЬ ЗА Д Ш Л ЬШ СТЮ

8.1. Пщприемство самостшно зд!йснюе оперативний та бухгалтерський 
облж результат!в свое'! д!яльност! та веде обробку та облш персональных даних 
пращвниюв, а також веде юридичну, фшансову та кадрову звггнють. Порядок 
ведения бухгалтерського обл!ку та облжу персональних даних, статистично!, 
фшансово! та кадрово! зв!тност! визначаеться чинним законодавством Украши.

8.2. Шдприемство несе вщповщальшсть за своечасне i достов!рне подання 
передбачених форм зв!тност! вщповщним органам.

8.3. Контроль за фшансово-господарською д!яльн1стю Пщприемства 
зд1йснюють в!дпов!дн! органы в межах Ух повноважень та встановленого чинним 
законодавством УкраУни порядку.

8.4. Власник та Орган управлшня мае право здшснювати контроль 
фшансово-господарськоУ д!яльност! Идприемства та контроль за яюстю i 
обсягом надання медичноУ допомоги. П!дприемство подае Власнику або Органу 
управлшня, за його вимогою, бухгалтерський звИ та шшу документацию, яка 
стосуеться ф!нансово-господарськоУ, кадровоУ, медичноУ д!яльностг

8.5. Контроль якосю надання медичноУ допомоги хворим на Пщприемств! 
здшснюеться шляхом експертизи в!дпов!дност! якосю наданоУ медичноУ 
допомоги м!жнародним принципам доказовоУ медицины, вимогам галузевим 
стандартам в сфер! охорони здоров’я та законодавству.

7Й-



9. ПРИПИНЕННЯ Д1ЯЛЫЮСТ1

9.1. Припинення д1яльност1 Шдприемства здшснюеться шляхом його 
реоргашзацй' (злиття, приеднання, под1лу, перетворення) або лквщацй' - за 
р1шенням Власника, а у випадках передбачених законом УкраУни - за ршенням 
суду або вщповщних орган1в державно!' влади.

9.2. У раз1 припинення Шдприемства (у результат! л1кв1дацй', злиття, подшу, 
приеднання або перетворення) активи Шдприемства передаються однш або 
кшьком неприбутковим оргашзащям в1дпов1дного виду або зараховуються до 
доходу бюджету.

9.3. У раз1 реоргашзацй' Шдприемства вся сукупнють його прав та обов'язюв 
переходить до його правонаступниюв.

9.4. Шквщащя Шдприемства здшснюеться лшвщацшною ком1с1ею, 
призначеною Власником, а у випадках лквщацй' за ршенням господарського 
суду -  лшвщацшною ком1с1ею, призначеною цим органом.

9.5. Порядок i строки проведения лшвщацй', а також строк для пред'явлення 
вимог кредиторами, гцо не може бути меншим, н1ж два мкящ  з дня 
оприлюднення повщомлення про р1шення щодо лшвщацй', визначаються 
органом, який прийняв р1шення про лшвщацйо.

9.6. Строк пред’явлення кредиторами сво'Ух вимог обчислюеться з моменту 
оприлюднення вщповщно'У 1нформацй' на офщшному сайт1 про припинення 
вщповщно до вимог чинного законодавства УкраУни.

Лшвщацшна ком1с1я вживае ycix необх1дних заход1в 3i стягнення 
дебггорсько'У заборгованост1 Шдприемства та виявлення кредитор1в з письмовим 
повщомленням кожного з них про лшвщащю П1дприемства.

9.7. 3 моменту призначення лшвщацшно! K O M icii до не! переходять 
повноваження з управлшня Шдприемством. Шкв1дац1йна ком1с1я оц1нюе наявне 
майно Шдприемства i розраховуеться з кредиторами, складае л1кв1дац1йний 
баланс та подае його Власнику або органу, який призначив лшвщацшну KOMiciro. 
Достов1рн1сть та повнота лшвщацшного балансу повинн1 бути перев1реш в 
установленому законодавством порядку.

.Шквщацшна ком1с1я виступае в суд1 в1д iMeHi П1дприемства, що 
лшвщуеться.

9.8. Чергов1сть та порядок задоволення вимог кредитор1в визначаються 
в1дпов1дно до законодавства.

9.9. Пращвникам П1дприемства, яю зв1льняються у зв'язку з його 
реоргашзащею чи л1кв1дац1ею, гарантуеться дотримання Ух прав та штерешв 
вщповщно до законодавства про працю.

9.10. Шдприемство е таким, що припинилося, з дати внесения до Сдиного 
державного реестру запису про державну реестращю припинення юридично! 
особи.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 3MIH ДО СТАТУТУ

10.1. Змши до Статуту проводяться згщно вимог чинного законодавства 
УкраУни шляхом затвердження Статуту в новш редакцп Власником та 
пщлягають державнш реестраци зм1н до вщомостей, що м1стяться в Сдиному 
державному реестрй



11. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положения даного Статуту набирають чинност1 з моменту й : г: 
державно! реестрацп.

11.2. Питания, не врегульован1 даним Статутом регулюються чинним 
законодавством Укра'ши.

При виникненш розб1жностей положень даного Статуту з вимогам:- 
законодавства Укра'ши д1е останне.



Головний спст'алкт 
вцццлу дшоводства 

i контролю


