
БОРИСЛАВСЬКА MICЬKA

flодаток 4
до огоrrоц}ення

львIвськоi оьлдстr
щ
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27 червня 2018 року

рIшЕння
Борислав N9l364

llpo затверд)I(ення Передавального акгу <I{ентральноi MicbKoT лiкарнi м.
Борl.tслава> до правонаступника комунаJIьного некомсрчiйного пiдприсмства
кL|ентральна MicbKa лiкарня м. Борислава> Бориславськоi MicbKoi ради та Статуту
IiоI\tуIjмьного некомерцiйного пiдприемотва <l_[ентральна MicbKa лiкарня м.
litlрлtславаll Бориславськоi MicbKoi ради

Керуrочись п.30 ч.1 ст.26 Закону Украiни кПро мiсчеве самоврядування в
Украiнiл. cr,.oT. 104 - 108 IJивiльного кодексу Украihи, ст.ст.52,5З,54,'7 8,1З'7
l 'осttодарського кодексу УкраiЪи, Бюджетного кодексу УкраТни, Податкового
I(oj(eкcy Украiни, Кодексу законiв про працю УкраiЪи, Законiв Украiни <<Основи

законодавства Украiни про охорону здоров'я>>, <Про публiчнi закупiвлi>, <Про
,:\epiкaBнy ресстрачiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та ГрОМаДсьКИХ

форivуваt-tь>, <Про оплату працi>, uПро лержавнi фiнансовi гарантii медичного
обс:lугсlвування населення>, uПро внесення змiн до деяких законодав.Iих aKTiB
Украiни щодо удосконzlлення законодавства з питань дiяльностi закладiв охороrIи
]дороlJ'я), <Про .lтiцензування видiв господарськоi дiяльностi>, Постанови Кабiнету
MiHicTpiB YKpaitttl вiл 30.11.2016 року Ns l013 <Про схвалення Концепцii реформи
ф iHaHcl,Bat Il.tя сисl,еми охорони здоров'я>, беручи до уваги лист I_{ентральноi
MicbKoT лiкарrIi м. Борислава вiд 06.06.20l8 року Nэ 451/01, лист KoMicii з

п р 1,1Il}Ii lен}Iя Iпляхом перетворення L{ентральноТ MicbKoi лiкарнi м. Борислава у
l(oNIvIltl-:Iьнс rtсttомерlliйне пiлприемство <I-|енrральна MicbKa лiкарня м. Борислава)
iitrL.l rcr,.,.rк.i lricbKoi ради вiл 25.06.20l8 р. Nэ -500/0l. розглянувши поданиl",t

Korlicicro з прllпltllення шляхом перgl,ворення I-{ентральноi MicbKoi лiкарлri br.

lio1-1пcllaBa у KoMy,HaJrbнe некомерuiйне пiдприемство <L{eHTpa-.rbHa MicbKa лiкарня Mt.

Борrrслава> Бориславськоi MicbKoi ради Передавальний акт <Щентральноi MicbKoT
;riKal;Hi м. Борислава> до правонаступника комунilльного некошlерцilйt tого
lti;ittpllc1,1o,гBa <<L{ентральна MicbKa лiкарня м. Борис.ltава> Бориславськоi ltict,KoT

l]a_,(l{ 
,l,a CтaTyr комуна,lьного некомерцiйного пiдприемства <I_{eHTpa:rbHa пticbKa

.tiliэlrttя ýt. Борислава> Бориславськоi MicbKoi ради, враховуючи рitпенrlя
lio1-1и с,: t авськоТ llicbKoT ради <Про гlрипинення шляхом перетвореннrl L{ен,гра;lьноi
rticbKtli ;riKapHi ,!1. Борислава у KoMy}IaL,IbHe некомерчiйне пi;lприс,r.лств<r
<l{сttтрапьна MicbKa лiкарня лt. Борислава> БориславськоТ MicbKo'i ради,) вiд
]9,03.20l8 р. Nsl l92, беручи до уваги рiшення постiйноi KoMicii з питань
II.1llltчвання бrодrкету i фiнансiв. економiки, здiйснення державнот реryля,горнот
tto,1ilItttи rliд 26.06,20l8 р. J',{Ъ60/5. з питань управлiння комуtIальноIо власнiс,гtо.
,I орI,оl]елыlого та побутового обслуговування, громадського хар(IуванrIя.
зовлt it:.l tt ьоеконом iчноi дiяльностi вiд25.06.20 l8 р. Ns33Д, MicbKa рада
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ВИРIШИЛА:

l, Затвердити Передавальний аю <I_{ентральноi MicbKoT лiкарнi м. Борислава>
д0 правонаступника комунrшьного некомерцiйного пiдприемства кI-tентральна
]r'ticbкa Jliкарня м. Борислава)) Бориславськоi MicbKoT ради, що додасться.

2. Затверлити Стат}т комунального некомерцiйного пiдприемства <<Щентральна
MicbKa лiкарня м. Борислава>> БориславськоТ MicbKoT ради, що додасться.

3. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на заступника мiського
голови Р.I'арасимiв, постiйну комiсiю з питань планування бюлжету i фiнансiв,
економiки, здiйснення державноi регуляторноi полiтики (Б.Городиський) та з
пи,гань управлiння комунальною власнiстю, торговельного та побутового
обс.пчговування, громадського харчування, зовнiшньоекономiчноf дiяльнос,гi
(I'.Зслiнський)

]!1iський голова I.P. Яворський
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ЗАТВЕРДЖЕНО

рiшення Бориславськоi MicbKo'i' ради

мiськиl'i голова

стАтут

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦIЙНОГО ПIДПРИ€МСТВА

<<Щентральна MicbKa лiкарня м. Борислава>>
Бориславськоi MicbKoT ради

м. Борислав
2018 piK
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I. Загальнi положення

1.1, Комунальне некомерцiйне пiдприомство (ЦентраJIьна MicbKa лiкаргlя м.
Борислава> Бориславськоi MicbKoi рали (надмi - Пiдприемство) е закладом oxopo'Il
здоров'я - комунальним унiтарним некомерчiйним пiдприемством, що надае послуги
первинноi та вторинноt7спецiалiзованоi медичноi допомоги будь-яким особам в
порядку та на умовах, встановлених законодавством Украiни та цим Статутом, а
тако)к вживас заходiв iз профiлактики захворювань населення та пiдтримання
громадського здоров'я,

1.2. Пiлприемство створене за рiшенням Бориславськоi MicbKoT ради (надалi -
Засновник) вiл <29>березня 2018 року N9 1192 ( 47 сесiя VII скликання) вiдповiдно до
Закоrrу Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi> шляхом перgl.вореннrt
<Ilентральноi MicbKoi лiкарнi м. Борислава> в комунаJIьне некомерчiйне
пiдприемство <I_{ен,тральна MicbKa лiкарня м. Борислава> Бориславськоi MicbKoI ради.
Майно пiдприемства с власнiстю територiальноi громади м. Борислава в особi
Бориславськоi MicbKoi ради Львiвськоi областi.

Пiдприсмство е правонаступником усього майна, Bcix прав та обов'язкiв
кI-{ен,гральноi MicbKoi лiкарнi м, Борислава>.

1.3. ГIiлприсмство створене на базi майна територiмьноi громади м. Борl.tслава.

].4. Засновником Пiдприемства € територiмьна громада м. Борислава в особi
Борлtс.павськоi Micbкoi ради Львiвськоi областi. Пiдприемство е пiдлорядкованиNt,
lIiдзвiтl{рtм та пiдконтрольним Засновнику та органу управлiння.

1.5. Органом управлiння Пiдприемства являсться Фiнансове управлiння
Борtlславськоi MicbKoi ради Львiвськоi областi.

l.б. Пiлприемство здiйсяюе господарську некомерцiйну дiяльнiсть, спрямовану
tlа досягIiення соцiальних та iнших результатiв без мети одержання прибутку.

1.7. Забороняеться розподiл отриманих доходiв Пiдприсмства або ix частини
серед засновникiв, працiвникiв комунального некомерцiйного пi.чприемства (KpiM
оплати ixHboi працi, нарахування €диного соцiального внеску), чrelliB органiв
r ttравлiння та iнших пов'язаних з ними осiб,

1.8. !охоли ( прибутки) Пiдприсмства використовуються виключно для
cPitlaHc.vBall ня вилаткiв tla утримання Пiдприсмства, реалiзачii мети ( ui;rей. завдаI,rь)
гlt напрямкiв дiяльностi, визначених статутом.

1.9. Пiдприсмство у своiй дiяльностi керусться Констиryцiсю Украiни,
Госпtlдарським та Щивiльним Кодексами Украiни, законами Украiни, постановами
BepxoBHoi Ради Украiни, акгами Президента Украiни та Кабiнету MiHicTpiB УкраТни,
tага.lI ьнообов'язковими нормативними акгами iнших центраJIьних органiв викоttав,tоi
влади i органiв мiсцевого самоврядування та цим Стаryтом.
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2. Найменування та мiсцезнаходжен ня

2. l. Найменування Пiдприемства :

_ _2 | 1: Повне найменування Пiдприсмства - коМунАльнЕ нЕкомЕрцIЙнЕ
П]ДПРИ€МсТВо.. (ЦЕНТРАJЬнА MICЬKA лIкАР}ш м. БоРИСЛАВА)
БорислАвськоi MICbкoi рАди;

2. l .2. Скорочене llайменування Пiдприемства - КНП <ЦМЛ м. БОРИСЛАВА)

2,2. Мiсцезнаходження Пiдприсмства - YKpaiHa, 82300, Дьвiвська обл., м.
Борt-rс-пав. вул. Кулiша 4l А .

3. Мета та предмет дiяльностi

j. l . основою метою створення Пiдприсмства е :

- надання первинноi i вторинноi/спецiалiзованоi медичноi допомоги та
здiйснення управлiння медичним обслуговуванням населеннlI, що постiйно
проживае на територii м. Борислава та смт. Схiдниця, але не обмежуючись
Rказаними населеними tryнкIами, шляхом надання медичних послYг в
порядку та обсязi, встановлених законодавством;

- в)I(иlтя заходiв з профiлакгики захворювань населення та пiдтримки
громадського здоров'я.

.].2. Вiдповiдно до пос,гавленоi мети предметом дiяльностi Пiдприсмства с :

- с,гвореннЯ разом iЗ ЗасновникоМ умов, необхiДних длЯ забезrrечення доступноi
га якiсноi медичноi допомоги населенню, органiзацiТ нaLпежного управлiння
вrrутрiшнiм лiкувально-дiагностичним процесом та ефекгивного викорис.гання
майна та iнших pecypciB Пiдлриемства;

- забезпечення права громадян на вiльний вибiр
вторинноi7спецiалiзованоi медичноi допомоги
порядку;

лiкаря з надання первинноi чи
у визначеному законодавством

органiзацiя надання пацiентам
меличноi допомоги. в тому числi
разi гострого розладу фiзичного
поrребують eKcTpeHoi,
третинноi7високоспецiалiзованоi медичноi допЬмоги;

орr,анiзацiя надання пацiснтам вiдповiдно до законодавства на безвiдплатнiй та
вiдплатнiй ocHoBi вторинноi7спецiалiзованоi стацiонарноi медичнот допомоги,
у тому числi eKcTpeHoi, необхiдliоi для забезпечення нмежних профiлакr.ики,
дiагностики i лiкування хвороб, травм, отуснь чи iнших розладiв здоров]я'

вlдповlдно до законодавства первинноi
надання невiдк.гlадноi медичноi допомоги в
чи психiчного здоров'я пацiснтам, якi не

вторинноi7спецiмiзованоi або

t
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\,1едичного контроJlю за перебiгом вагiтностi й веденням пологiв i
гti сляпо.погового перiоду;

органiзацiя надання пацiентам вiдповiдно до законодавства на безвiдплатнiй та
вiдплатнiй ocHoBi вторинноi/спецiалiзованоi амбулаторноi медичноi допомоги;

органiзацiя, у разi потреби, надання пацiснтам медичноi допомоги бLrьш
високого рiвня спечiалiзацii на базi iнших зак.падiв охорони здоров'я шляхом
направлення пацiентiв до цих закладiв у порядку, встановлсном),
законодавством;

органiзацiя взасмодii з iншими закlIадами охорони здоров'я з Nfетою
забезпечення наступницгва у наданнi медичноi допомоги на рiзних рiвнях та
ефеюивного використання pecypciB системи медичного обслуговування;

органiзачiя вiлбору та спрямування хворих на консультацiю до закладiв
охоропи здоров'я та установ, що надають третинну/високоспецiалiзовану
медичну допомогу, також вiлбору хворих на сачаторно - курортне лiкування
та реабiлiтацiю у визначеному законодавством порядку;

забезпечення дотримання мiжнародних принципiв доказовоi медицини -I,a

гаJIузевих стандартiв у сферi охорони здоров'я;

упроваджсння нових форм та мЕтодiв профiлакгики, дiагностики, лiкуваllня т,а

реабiлiтачiТ захворювань та cTaHiB;

проведення експертизи тимчасовоi непрацездатностi та контролю за видачею
.rltcTKiB непрацездатностi;

направлення на медикс-соцiальну експертизу осiб зi стiйкою BTpaтolo
нслрацездатtrостi;

планування, органiзацiя, участь та контроль за проведенням профiлактичних
оглядiв та диспансеризацii населення, здiйснення профiлакгичних заходiв, у
тому числi безперервне вiдстеження стану здоров'я пацiснта з метою
своечасноi профiлаюики, дiагностики та лiкуванrrя хвороб, травм, отруень9
патологiчних, фiзiологiчних (пiд час вагiтноотi) oTaHiB з урахуванняN,t
особливостей стану здоров'я пацiента;

проведення профiлактичних щеплень;

визначення потреби структурних пiдроздiлiв Пiдприемства та наоелення у
лiкарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнаннi
та транспортllих засобах для забезпечення населення доступною, своечасною
та якiсноIо медичною допомогою та монiторинг забезпечення,га рашiона;rьне
ix використання;

t
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Придбання. псреtsезення, зберiгання, реалiзачiя(вiлпуск), використан}Irl.
зttищення наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв згi;lнtt з
вимогами чинного законодавства;

)

)

залучення лlкарiв, що працюють як фiзичнi особи-пiдприемцi для надання
первинноi медико-санiтарноi допомоги за цивiльно-правовими договорами;

надання будь-яких послуг iншим суб'скгам
первинну медичну допомогу на територii м.
навколишнiх населених гryнкгiвl

господарювання, що надають
Борислава, смт. Схiдниця r,a

надання елементiв палiативноi допомоги пацiентам на рiзних стадiях перебir у
невилiковних захворювань, яка вкJIючае комплекс заходiв, спрямованих на
полегшення фiзичних та емоцiйних страждань пацiентiв, моральну пiдгримку
членiв ix сiмей:

координачiя дiяльностi лiкарiв Пiлпри€мства з iншими суб'скrами надання
медичноi допомоги, зокрема санаторiями та пансiонатами. а також з iнuIими
службами, що опiкуються добробутом населення. зокрема управлiнням прачi
та соцiального захисту населення, службою у справах ciM'i, вiддiленням ГУ
Нацiональноi Полiчii Украiни;

участь у державних та регiонмьних програмах щодо органiзацii пiльгового
забезпечення .lliкарськими засобами населення у визначеному законодавством
порядку та вiдповiдно до фiнансового бюджетного забезпечення гыrузi
охорони здоров'я;

}rчас,гь у проведеннi iнформачiйноi та освiтrrьо-роз'яснювальноi роботи серел
насслення щодо формування здорового способу хtитгя;

участь у визначеннi проблемних питань надання медичноi допомоl,и
мешканцям м. Борислава, смт. Схiдниця та шляхiв ix вирiшення;

надання рекомендацiй органам мiсцевого самоврядування щодо розробки
планiв розвитку медичноi допомоги мешканцям м. Борислава та см.г.
Схiдниця;

сприяння пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищенню квалiфiкацii працiвниrtiв
Пiлприсмства;

органiзацiя та проведення науково-практичних конференцiй, круглих cTorriB.
ceMiHapiB тощо.

З.3. Пiдприсмство являсться юriнiчною базою Бориславського мелиrIlIого
коледжу,

3.4. Пiдприсмство ма€ пр4во займатися iншими видами дiяльностi не
передбаченими в даному cTaTyTi i не забороненими законодавством Украiни.

)



4.1. Пiлприемство е юридичною особою публiчного права. Права та обов'язки
tоридичноi особи Пiлприемство набувае з дня його державноi реестрацii.

4.2. Пiлприсмство користуеться закрiпленим за ним комунальним майном, що с
власнiстю територiальноi громади м. Борислава на правi on"pur"""o.o улравлiння.

4.3. Пiдприсмство здiйснюе некомерчiйну господарську дiяльнiсть, органiзовуе
свою дiяльнiсть вiдповiдно до фiнансового плану, затвердженого органом
управлiння, самостiйно органiзовуе надання послуг i реалiзуе ii за тарифами, що
вLlзначаються в порядку, встановленому законодавством.

4,4. Збитки. завданi Пiлприемству внаслiдок виконання рiшеtlь органiв
.]eplKaBHoi влали чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом
ttеконституцiйними або недiйсними, пiдлягають вiдшкодуванню зазначеними
орi,анами лобровiльно або за рiшенням суду.

.1. ГIравовий стаryс /+

4.5. !ля здiйснення господарськоi некомсрчiйноi дiяльностi Пiдприсмс-t.во
]алччас i використовус матерiально - технiчнi, фiнансовi, труловi та iншi види
pec5,pciB. Rикористання яких не заборонених законодавством.

4.6. Пiлприемство мае самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв,
JeprrtaBHoMy казначействi Украiни, круглу печатку зi cBoiM найменуванням, штампи,
а також бланки з власними реквiзитами.

4,7. Пiлприемство мае право укJIадати угоди (логовори1, набувати майнових та
особrlстих немайнових прав, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справi,
llto l]озl-jlядас,гься в судах Украiни, мiжнародних та третейських судах.

4.8. [Iiдприемство самостiйно визначас свою органiзацiйну структуру,
встановлIос чисельнiсть i за,гверджус штатний розпис.

J.9. Гliаприсмство нада€ мсдичнi послуги на пiдставi лiцензii на медичну практику.
Пi,rприсмство ма€ право здiйснювати лише Ti види медичноi праюики, якi дозволенi
0ргаllом лiцензування при вилачi лiцензiТ на медичну пракгику.

5. Статутний капiтал, майно та фiнансування

5,1. Майно Пiдприсмства с комунальною власнiстю i закрiплюсться за ним на
правi оперативного управлiння. Майно Пiдприемства становлять необоротнi та
оборотнi активи, ocHoBHi засоби та грошовi кошти, а також iншi цiнностi, переланi
iioivy Засновником, BapTicTb яких вiдображаrоться в самостiйному балаr.rсi
|'I i.,tl I pl lcMcTBa.

5.2. Iliдприемство не мае права вiдчужувати або iншим сltособом
розпоряджатись закрiпленим за ним майном, що н:шежить до основних фонлiв без
попере.цньоi згоди Засновника. Пiдприемств не ма€ права безоплатно передавати
належне йому майно TpeTiM особам (юридичним чи фiзичним особам) KpiM випадкiв,
прямо передбачених законодавством. Yci питання, якi стосуються вiдмови вiд права



на земельну дiлянку, що знаходиться на балансi Пiлприсмства або iT вiдчужен#
Bllpi tпусться викJIючно Засновником.

5.3. !жерелами формування ьlайItа та коштiв Пiдприемства е :

5.З,l. Комунапьне майно, передане Пiдприсмству вiдповiдно до рiшення про
його створення;

5.3.3. Власнi надходження Пiдприемства:

кошти вiд здачi в оренду майна, закрiпленого
угIравлiння;

кошти та iнше майно, одержанi вiд надання послуг;

5.3.4. I_{iльовi кошти;

на правl олеративного

)
5.З.5. Кошти, отриманi за договорами з центрaulьним органом виконавчоi

влади,що реалiзуе державну полiтику у сферi державних фiнансових гарантiй
\lеличlIого обслуговування населення;

_5.3.6. Кредити банкiв;

5.3.7. Майно, придбане в iнших юридичних або фiзичних осiб;

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигJIядi безповоротноi фirrансовоi
.1опомоги чи добровiльних благодiйних BHecKiB, пожертвувань юридичних i фiзичних
осiб: надходження коштiв на виконання програм соцiально - економiчного розвитку
регiон1,. програм розвитку меличноi галузi;

5.3.9. Майно та кошти, отриманi з iнших джерел, не заборонеtlих
законодавством.

5.4. Статутний капiтал Пiдприемства становить: 756809З грн. (ciM млн.п'ятсот
шiстдесят BiciM тис, дев'яносто три грн.)

5.5. Пiдприсмство може одсржувати кредити для виконання статутних завдань
пiд гарантiю Засновника.

5.6. Пiлприемство мае право надавати в оренду майно, закрiплене за ним на
правi оперативного управлiння, юридиtIними та фiзичними особами вiдповiдно до
lаконодавства Украiни та лок:u|ьних нормативних aKTiB органiв мiсцевого
самоRрядування.

5,7. Пiлприсмство у визначеному законодавством порядку caMocTilitto
орган iзt'lвlrе r,a здiйснюс бухгал,герський облiк, веде статистичну, бухгал,герську та
\lед1.1чну звiт,нiсть i подае iT органам, уповноваженим здiйснювати контроJIь за
вiдловiдними напрямами дiяльностi Пiдприемства.



5.8, Власнi надходження
законодавства Украiни.

/3
Пiдприсмства використовуються вiдповiдно до

6. Права та обов'язки

6,1. Пiлприемство ма€ право ;

6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та
rtiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також
пiдприемств i органiзашiй незалежно вiл форм власностi ,u пiд.,ор"д*ування, для
оl,римання iнформаuii та матерiалiв, необхiдних для виконання покладених на
11iдприемство завдань.

6.1.2. Самостiйно планувати, органiзовувати i здiйснювати свою cTaTyTI{y
-liяльнiсть. визначати ocHoBHi llапрямки свого розвитку вiдповiдно до cBoii завлань i
чiлей. у тому числi спрямовувати отриманi вiд господарськоi дiяльностi кошти на
),три[,,ання fIiдприемства та його матерiально - технiчне забезпечення.

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

6.1.4. Здiйснювати спiвробiтництво з iноземними органiзацiями вiдповiдно до
]аконодавства.

6.1.5. Самостiйно визначати напрямки використання грошових коштiв у
порядку, визначеному законодавством Украiilи, враховуючи норми Статуту,

6. 1.6. Здiйснювати власне будiвництво, реконструкцiю, капiтальний,га поточ'tий
реN,Iон-г основних фонлiв у визваченому законодавством порядку.

6.1.7. Залучати пiдприемства, установи та органiзацii для реалiзацii cBoix
статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.8. Спiвпрацювати з iншими закладами охорони здоров'я, науковими
\ становами та фiзичними особами - пiдприемствами.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що HilqeжaTb до його
коrtпетснцii, спецiалiстам iнших закладiв охорони здоров'я за ii запитом.

6. l . l0. Сr,ворювати cTpyKrypHi пiдроздiли Пiдприемства вiдповiлно J]o
]аконодавства Украiни.

6.2. Пiдприсмство зобов'язане :

6.2.1, Керуватись у своiй лiяльностi Конституцiсю Украiни, законами УкраТни.
ltктами Президента Украiни та Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, нормативно - правовими
аIiтаNrи ,га цим Статутом.

l



6.2.3. Створювати належнi умови для високопродукгивноi працi, забезпечувати
додержання законодавства про працIо, правил та норм охорони працi, технiки
безпеки, соцiального страхування,

6,2.4. Здiйснювати бухгалтерський облiк, забезпечувати фiнансову
статистичну звiтнiсть згiдно з законодавством.

6.2.5. Забезпечувати своечасну сплату податкових та iнших обов'язкових
плагех<iв з урахуванням cBoei cTaTyTHoi дiяльностi та вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.

6.2.2. Планувати свою дiяльнiсть щодо
I-Iiдприсмства з урахуванням та у межах
а\оро}lи зlоров'я в м. Бориславi.

6.2.6. Розробляти та
квалiфiкачii прачiвникiв.

6.2.7. Акумулювати
:iяльностi Пiлприемства
С,гатуту.

пл

реалlзацll мети та прслмету дiялыtостi
сдиноi комплексноТ полiтики в гаltчзi

реалiзовувати кадрову полiтику, контролювати пiдвищенtrя

власнi надходження та витрачати ix з метою забезпечення
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни та цього

7. Управлiншя Пiдприсмством
та громадський контроль за його дiяльнiстю

7.|, Управлiння майном Пiдприемства здiйснюе Бориславська MicbKa рада -
3асновник Пiдприсмства.

7.2. Поточне керiвничтво (оперативне управлiння) Пiдприемством здiйснюс
керiвник - !ирекгор Пiдприемства, який призначасться на умовах конкурсу шляхом
}к.Iадання контракгу та звiльняrгься з посади за розпорядженням мiського голови.
Порядок проведення та умови конкурсу щодо призначення керiвника Пiдприсмства
затверджу€ться Кабiнетом MiHicTpiB Укра'lни. Строк найму, права, обов'язки i
вiдttовiдальнiсть ,.Щиректора, умови його матерiального забезпечення, iншi умови
наi.tм}, визначаються контраюом.

7.3. Засновник Пiдприемства :

7.З. l. Затверлжус Статут Пiдприемства та змiни до нього;

7.j.2. Погоджуе Пiдприемству договори про спiльну дiяльнiсть, за якими
t]икор!Iстовуоться нерухоме майно, що перебувас в його оперативному управлiнIliл
кllс.lитнi договори та договори застави;

7.3.3. Приймас рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю Пiдприемства,
призначас лiквiлачiйну комiсiю, комiсiю з припинення, затверджуе лiквiдаlliйний
баланс.

l
!
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7.4. Орган управлiння:

7.4.1. Визначае головнi напрямки дiяльностi Пiдприемства, затверджуе плани
дiяльностi та звiти про ix виконання;

7,4.2. Затверлжус фiнансовий звiт Пiлприем ства та контролюс його виконання;

7,4.3. Здiйснюс контроль за ефекгивнiстю використання майна, що е власнiстю,гериторiальноi громади м. Борислава та закрiплене за Пiдприемством на лравi
оперативного управлiння;

7.5. Мiсцевий (районний) орган виконавчоi влади укJIадас з Пiдприсмством
.1()l Оlз()рrt про надан}lя медичного обслуговування за рахунок коштiв вiдповiдногtl
бtодхtету.

7.6. !иректор Пiлприсмства :

7.6.1. lie без довiреностi вiд iMeHi Пiдприемства, представляе його iнтереси в
органах лержавноI ради i органах мiсцевого самоврядування. iнших органах. у
вiдгlосинах з iншими юридичними та фiзичними особами, пiдписуе вiд його iMelri
-lокументи та Вида€ довiреностi iделегуе право пiлпису документiв iншим посадовиtчt
особам Гliдприемсl'ва. умадас договори, вiдкривас в органах !ержавноi'
казначейськоТ служби УкраiЪи та установах банкiв поточнi та iHшri рахунки.

7.6.2. Самостiйно вирiшуе питання дiяльностi Пiдприемства за винятком тих,
Lцо вiднесенi законодавством та цим Стаryтом до компетенцii Засновника.

7.6.3, Органiзовус робоry Пiдприемства щодо надання населенню медичноТ
_1опомоги, згiдно з вимогами нормативно - правових акгiв.

7.6.4. Несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансового плану i
п,пану розви,гку Пiлприсмства, результати його господарськоi дiяльностi, виконанняt
показникiв ефекгивностi дiяльностi Пiдприемства, якiсть послуг, що надаються
Пiлприслrством. використання наданого на правi оперативного управлiння
I-Iiдприсмству майна територiальноi громади i доходу згiдно з вимогами
законодавства. чього Статуry та укJIадених Пiдприсмством договорiв.

7.б.5. Користуеться правом розпорядження майном та коштами Пiдприемства
вiдгtсlвiдlrо до законолавства та цього Стаryту. Забезпечуе ефекгивне використання i

зберс;л<ення закрiпленого за Пiлприемством на правi оIIеративного уtтравлiння майна.

7.б.6. У межах cBoci компетенцii видае накази та iншi акти. дас вказiвки,
обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв та працiвникiв Пiдприсмства.

7.5.7. Забезпечус контроль
:окументацiТ.

за веденням та зберiганням медичноi та iншоi

l
.
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колективного договору в

7,6,8. У строки iB порядку, встановленому законодавством, повiдо#*
вiдповiднi органи прО буль - якi змiни В даних прО Гiiдпри.""r"О, uraa""n" яких до
сдиrrого державного ре€стру юридичних осiб, бiзичних осiб - пiдприсмцiв та
гро j\,tадських формувань с обов'язковим.

7.6.9. Подае в установле+lому порядку Органу управлiння квартмьну, рiчrrу.
фiнаrIсову та iншу звiтнiсть Пiдприсмства, зокрема щорiчно до 0i лютого падае
оргаllу управлiння бухгалтерську та статистичну звiтнiсть, iнформаuiю про рух
основних засобiв, за запитом Органу управлiння надас звiт про орснду майна, а
Tako>It iнформачiю про наявнiсть вiльних площ, придатних для наданrш в оренду.

7.6.10. Приймае рiшення про прийнятгя на роботу, звiльнення з роботи
праtliвникiв Пiдприемства, а також iншi, передбаченi законодавсJвом про lIрацIо
рiшенrlя в сферi rфудових вiдносин, укладас трудовi логовори з прчцi"rrпаr"
Iliлlrрисмства. Забезпечуе рачiональний лобiр калрiв, !отримання працiвниками
Ilравил внутрiшнього розпорядку. Створюс умови пiдвищення фахового i

квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв згiдно iз затвердженим в установленому порядку
lll,гатн}Iм розписом,

7.6.I 1. Забезпечуе проведення колекгивних переговорlв, укладеIIня
порядку, визначеному законодавством Украiни.

7.6. l2. [Iризнача€ на посаду та звiльняс з посади своiх засryпникiв i головного
б1 хгмтера Пiдприемства. Призначае на посади та звiльняс керiвникiв структурних
r r i_-tрозлiлi в. iнших працiвникiв.

7.6.13. Забезпечус дотримання на Пiлприемствi вимог законодавства про
o\opoljy працi, caHiTapHo - гiгiснiчних та протипожежних норм i правил, створення
нiLlс)к}Iих умов прачi.

7.6.14. Вживае заходiв щодо свосчасноi та в повному обсязi виплати заробiтноi
п.lатLl, а також передбачених законодавством податкiв, зборiв та iнших обов'язкових
п.,lатеlкiв,

7.6.15. F{есе вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Пiдприсмству з вини !иректора
Гli:присмства в порядку,визначеному законодавством.

7.6.16. Затверджуе положенЕя про струкгурнi пiдроздiли Пiдприсмства, iншi
по.lоження та порядки, що мають системний характер, 3окрема:

- положення про премiювання прачiвникiв за пiдсумками роботлr
пiлприсмства;

- порядок Ilадходження i використання коштiв, отриманих як благодiйнi
внески, гранти та дарунки;

- IIорядок приймання, зберiгання, вiлпуску та облiку лiкарських засобiв та
медичних виробiв.
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7.6.17. Вiдповiдно до рiшення Бориславськоi MicbKoi ради укJIадас лоrоuЁр-"

tlрелtди майна.

7.6.18. Вирiшус iншi питання вiднесенi до компетенцii {иректора Пiдприсмства
]гlдно lз законодавством, цим Статутом, контрактом мiж уповноваженим 0рганом i
;_{иректором Пiдприсмства,

7.6.19. Разом iз головним бухгалтером несе персональну вiдповiдальнiсть за
-1одер)канням порядку в€дення i достовiрнiсть облiку та статистичноi звiтностi у
BcTaIloB,leHoMy законодавством порядку.

7.7. У разi вiлсутностi flирекгора Пiдприсмства або неможливостi виконувати
cBoi обов'язки з iнших причин, обов'язки виконус заступник .Щиректора чи iнша
особа згiдно з функчiональними обов'язками.

7.8. З метою сприяння дiяльностi Пiдприемства утворю€ться Опiкунська рада.
яка с громадським консультативно-дорадчим органом, створеним з метою
lабезпечення права громадян на участь в управлiннi та здiйсненнi громадського
IiаIrяду в сферi охорони здоров'я, Рiшення про створення ОпiкунськоТ ралrr,
персональний склад ради та положення про Hei затверджуються Дирекгором
ГIi:ttlрлtемства.

7.9. З мgгою сприяння реалiзачii права громадян на участь в управлiнtli
о\ороною здоров'я утворю€ться Спостережна рада, яка е органом, створеним з
\tе,гою до,гримання Пiдприсмством вимог законодавства, прав та забезпечення
безпеклt пацiснтiв пiд час здiйснення медичного обслуговування, належного
оозгjIяду скарг пацiентiв, розгляду питання щодо результатiв фiнансово -
;осrtодарськоi дiяльностi Пiдприсмства, внесення протtозицiй з питань дiяльностi
I li:rtp лlсмстlза, покращення якостi забезпечення населеIIня ]\,lсдични\l
0бс.lуговуванням, розвитку матерi.шьно - технiчноi бази та iнфрас,груктури
[li:приемства, оmимiзацii органiзацiйноТ стуктури Пiдприсмства за напрямами
його дiяльвостi, iнформування Засновника про недолiки дiяльностi Пiдприсмства,
вIlпадI(1.1 недодержання вимог законодавства пiд час здiйснення медичного
i)бслуI,овування населення, подання пропозицiй Засновнику та !иректору щоло
в;,}i1,1ття заходiв лля усунення виявлених порушень. Рiшення про створення
Спостережноi ради, персонапьний склад ради та положення про неi затверджуються
3lсновItиком Пiдприсмства.

7. l0. За рiшенням власIrика для здiйснення контролю за виробничоtо,
фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприемства може створюватись Наглядова
ра_lа у склад.i п'яти членiв (якщо iнше не встановлено спецiальним рiшенням
Засновника). .Щиректор не може входити до складу Наглядовоi ради.

компетенцiя Наглядовоi ради та порядок прийнятгя нею рiшень
i]l lзнtlчаегься спецiа.пьним рiшенням Засновника.

8. Органiзаuiйна структура Пiдприсмства

8.1 . Структура Пiдприсмства вкJlючас:

8. l .l. Адмiнiстративно - управлiнський вiддiл.
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8, l .2.Лiкувалыlо - профiлактичнi пiдроздiли.

8.1.3.!опомiжнi пiдроздiли, в тому числi господарчi.

8.2. Струкryра Пiдприемства, порядок внутрiшньоi органiзацii та сфери
дiяльностi структурних пiдроздiлiв Пiдприсмства ,а."ерлжуот"ся .Щиректором
Пiлприемства.

8.3. Функuiональнi обов'язки та посадовi iHcTpyKuii прачiвникiв Пiдприсмс.гва
затверджуються його [ирекгором.

8.4. Штатну чисельнiсть Пiдприемства ,Щирекгор визначае.на власний розсуд на
rriдставi фiнансового плану Пiлприемства, затвердженого в установленому
законодавством та цим Стаryтом порядку з урахуванням необхiдностi створенtlя
вiдповiдних умов для забезпечення належноi доступностi та якостi медичноi
.1опомоги.

9, Повноваження трудового колективу

9.1. Прачiвники Пiдприсмства мають право брати участь в управлiннi
l1iдприемством через загальнi збори трудового колективу, професiйнi спiлки. якi
:iють у ,]Фудовому колекгивi, Спостережну раду, iншi органи, уповноваженi
гр)/довим колективом на представництво, вносити пропозицii щодо полiпшення
р,tботlr Пiдприсмства. а також з питань соцiально - кульryрного i побутовогtl
обслуговування.

Представники первинноi профспiлковоi органiзацii, представляють iнтереси
праuiвrrикiв в органах управлiння Пiлприсмства вiдповiдно до законодавства.

[Iiлприсмс,гво зобов'язане створIовати умови, якi б забезпечували ytlacтb
rtpaltiBH икiв у його управлiннi,

9.2. Труловий колеюив Пiдприемства скJIада€ться з ycix прачiвникiв, якi cocto
працею беруть участь у його дiяльностi на ocHoBi трудового договору або iнших
форм, що регулюють трудовi вiдносини працiвника з Пiдприемством.

9,3. .Цо складу органiв, через якi труловий колектив реалiзус свос право на
\ часl,ь в управлiннi Пiдприемством , не може обиратися Дирекгор Пiдприемства.
Повновалtення цих органiв визначаеться законодавством.

9.4. Виробничi, r,руловi та соцiа.rrьнi вiдносини трудового колеrгиву з
адмiнiстрацiсю Пiдприсмства реryлюються колеюивним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надаеться !ирекr.ору
Пiдприсмства, а вiд iMeHi трудового колекгиву - уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звiryють на загальних зборах колективу не
rtенш Hi;K олин раз на piK.



tL,59.6, Пи.гання щодо полiпшення умов прашi, життя i здоров'я, гарuн-тii
обов'язкового медичного ирахування працiвникiв Пiдприемства та ix сiмей, а Tako)t(
ittttti пl,rтаннЯ соцiальногО розвиткУ вирiшуютьсЯ трудовим колеlсгивом вiдповiдно до
законодавства, цього Статуту та колекгивного договору.

9.7. !жерелом коштiв на оплаry працi працiвникiв Пiдприсмства с кошти,
оrрипланi в результатi його господарськоi некомерцiйноi дiяльностi.

Форми i системи оплати працi, норми прачi, розцiнки, тарифнi ставки, схеми
посадових оlотадiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, премiй,
винагород та iнших заохочувaulьних, компенсацiйних i гарантiйних виплат
встановлюються у колективному договорi з дотриманrшм норм i гарантiй,
передбачених законодавством Генеральною та Галузевою угодамI4-

Мiнiмальна заробiтна плата прачiвникiв не може бути ния(чою вiд
всl,аIIоl]леного законодавством мiнiмального розмiру заробiтноi плати.

Умови оплати прачi та матерiального забезпечення !иректора Пiдприсмства
вriзначаються контракгом> укJIаденим iз засновником.

9.8. Прачiвники
Статуту, колективного

Пiдприемства проводять свою
договору та посадових iнструкчiй

дtяльнlсть вlдповlдно до
згiдно з законодавством.

10. Контроль та перевiрка дiяльностi

l0.1. Пiдприемство самостiйно здiйснюе оперативний та бухгалтерський облiк
результатiв cBoci дiяльностi та веде обробку та облiк персонrчrьних даних
праttiвttикiв даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову
звir,нiсть. Порядок ведення бухгалтерського облiку та облiку персонаJlьних даних,
с-гатис,гuчноi', фiнансовоi та кадровоi звiтностi визначаеться чинним законодавством
\'краТни,

l0.2. Пiлприемство несе вiдповiдальнiсть за своечасне i достовiрне подання
передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.

l0.3. Контроль за фiнансово - господарською дiяльнiстю Пiдприсмства
з_liйснюtоть вiдповiднi лержавнi органи в межах ix повноважень та встановленого
ч I lнl ll,t]\{ законодавством Украihи порядку.

l0.4. Засновник мае право здiйснювати контроль фiнансово - господарськоi
:iяльностi Пiдприемства та кокгроль за якiстю i обсягом надання медичноi
I.OпоNIоги. Пiдприемство подае Засновнику , за його вимогою, бухгалтерський звiт та
iншу документацiю,яка стосуеться фiнансово - господарськоi, кадровоi, медичноi
_r iя.r ылостi.

l0.-5. Контроль якостi надання медичноi допомоги хворим на Пiдприсмствi
l_tiлjснtосться шляхом експертизи вiдловiдностi якостi наданоi медичноi допомоги
rtiаtнароднlлм лринципам доказовоi медицини, вимогам галузевим стаIIдартам в
сферi охорони здоров'я та законодавСтву.

l 1. Припинення дiяльностi

l
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l1.1. Припинення дiяльностi Пiлприемства здiйснюеться шляхом його

реорганiзаuii (злиття. при€днання, подiлу, перетворення) або лiквiдацij за рiшенням
Засновника, а у випадках, передбачених законодавством Украiни, за рiшенням суду
або вiдповiдних органiв державнот влади.

l1.2, У разi припинення Пiдприемства (лiквiдачii, злиття, присднання, подiлу,
гtеретворення) yci активи Пiдприемства передtlються однiй або кiльком
неrlрибутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зараховуються до доходу
бlодже,гу.

I 1.3. Лiквiдачiя Пiдприемства здiйснюеться лiквiдацiйною комiсiею, яка
),творюсться 3асновником або за рiшенням суду.

l1.4. Порялок i строки проведення лiквiдацii, а також строк для пред'явлення
вимог кредиторами, що не може бути меншим нiж два мiсяцi з дня опублiкування
рiшення про лiквiдацiю, визначаються органом, якuй прийняв рiшення про
.riквiдацiю.

l1.5. З моменту призначення лiквiдацiйноi KoMicii до неi перехолять
llовноважсння з управлiнrrя Пiдприсмством. Лiквiдацiйна комiсiя скJIадас
.-riквiдацiйний баланс та подае його органу, який призначив лiквiдацiйну KoMiciro.

-{ocтoBipHicTb та повнота лiквiдацiйного балансу повиннi бути пepeBipelri в
\ становленому законодавством порядку.

jIiквiдацiйна комiсiя виступае в судi вiд iMeHi Пiлприемства, що лiквiдусться.

l1,6. Черговiсть та порядок задоволення вимог кредиторiв визначаються
вi;tповiлно до законодавства.

|1,7, Працiвникам Пiдприемства, якi звiльняються у зв'язку з його
petlpl,at r iзачiсю чи лiквiдацiею. гарантусться дотимання ix прав та iHTepeciB
вiдповiдно до законодавства про працю.

l l .8. l1iлприемство с таким, що припинило свою дiяльнiсть, iз дати внесення до
с]лtногс,l державного ре€сту запису про державну реестраuiю припинення
lоридиt]ноi особи.

l l .9. Все. що не передбачено цим Статутом, регулюеться законодавствоI\,t
\'краТни.

12. Порядок внесенця змiн до стаryту Пiдприемства

l2. l , Змiни до цього Статlту вносяться за рiшенням Засновника шляхом
BltLlallellHя Статуту у новiй редакцiТ.

l2.2. Змiни до цього Статуту пiдлягають обов'язковiй державнiй peccTpauii у
ilорядку. l]становленому законодавством Украiни.

i1
-KpitH!

Секретар MicbKoT Ю.Химин


