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1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство «Хмельницький міський перинатальний центр» 

Хмельницької міської ради (далі -  Підприємство) є закладом охорони здоров'я - 
комунальним унітарним некомерційним підприємством, в якому передбачається надання 
амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної спеціалізованої, високоспеціалізованої 
медичної допомоги матерям та новонародженим з груп високого ризику, а також 
жінкам з порушенням репродуктивної функції, що потребують високої інтенсивності 
лікування та реабілітації на основі використання сучасних перинатальних технологій з 
доведеною ефективністю. Підприємство обслуговує населення міста Хмельницького, 
діє не обмежуючись вказаним населеним пунктом (далі -  населення).

1.2. Підприємство створене за рішенням Хмельницької міської ради шляхом 
перетворення Хмельницького міського перинатального центру в комунальне 
підприємство «Хмельницький міський перинатальний центр» Хмельницької міської ради.

1.3. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків 
Хмельницького міського перинатального центру.

1.4. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Хмельницького, в 
: - : бі Хмельницької міської ради (далі -  Засновник).

1.5. Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради є органом, який 
виконує функції уповноваженого органу управління (далі - Уповноважений орган 
} правління).

’ .6. Підприємство засноване на базі відокремленої частини комунальної власності 
"ег •:?: р: альної громади міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на 
: . ; ' я медичних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

4 Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 
дарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами 

- • : -:ої Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
- _ : Зов'язковими для всіх закладів охорони здоров’я, наказами та інструкціями 

. ~ .::гв а  охорони здоров'я, нормативними актами Національної служби здоров'я, 
_ д д о б о в ' я з к о в и м и  нормативними актами інших центральних органів виконавчої 

тішеннями Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету, 
т - дженнями міського голови, наказами Уповноваженого органу управління. 

\  > •. ■ - ра Підприємства, а також цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження
1.1. Найменування:
- повне українською мовою: Комунальне підприємство " Хмельницький міський 

. ~ натальний центр" Хмельницької міської ради;
- скорочене українською мовою: КП "ХМПЦ".
2.2. М ісце знаходження: (ю ридична адреса): 29016. Україна, м. Х мельницький.

■ : д я Хотовицького, 6.

3. Мета і предмет діяльності
3.1. Підприємство створене з метою реалізації державної політики у сфері охорони

р: з'я жінок та дітей, гцо передбачає проведення заходів, спрямованих на забезпечення:
- Е агітн и х, роділь, породіль та новонароджених доступною, своєчасною та якісною

- г латорно-поліклінічною та стаціонарною спеціалізованою та високоспеціалізованою
■ гднчною допомогою;

- керованості та безперервності, доступності, своєчасності та якості медичної
з  г. мої й:

- наступності лікувально-діагностичного процесу.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:



3.2.1. Здійснення медичної практики.
3.2.2. Забезпечення кваліфікованою стаціонарною лікувально-діагностичною 

л : помогою пацієнтів Підприємства згідно з діючими стандартами надання стаціонарної 
_• персько-гінекологічної та неонатологічної допомоги.

3.2.3. Забезпечення спільного перебування матері та новонародженого.
3.2.4. Консультативно-діагностична та лікувально-профілактична допомога 

~:-:им з невиношуванням, іншою акушерською та екстрагенітальною патологією групи
; - :-:ого та вкрай високого ступеню ризику.

3.2.5. Кваліфікована анестезіологічна та реанімаційна допомога пацієнтам.
3.2.6. Раціональне розродження вагітних високого та вкрай високого ступеня 

. ? - стального та акушерського ризику.
3.2.7. Надання медичної допомоги хворим та недоношеним новонародженим з 

щ  : - : і.шим проведенням реабілітаційних заходів.
3.2.8. Впровадження сучасних організаційних, діагностичних і лікувальних 

: г : тій. спрямованих на зниження репродуктивних втрат та збереження
>. і;- ктивного здоров’я.

3 2.9. Використання допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) з метою 
їм г і :-::-:я неплідності у жінок та подружніх пар.

З 1 : 0 .  Медико-генетичне консультування.
3 221.  Надання медичної допомоги у денному стаціонарі.
3.2/. 2. Проведення аналізу причин стану надання медичної допомоги, 

т -їм' захворюваності та смертності, планування заходів щодо поліпшення
ївшії:-

Проведення заходів щодо профілактики вертикальної трансмісії від матері

1 Психологічний супровід і підтримка подружніх пар в допологовому періоді 
■at ш г - -• з обтяженим репродуктивним анамнезом.

2 '.5. Впровадження в практику роботи Підприємства сучасних методів 
л а г -  с~ : та лікування.

З 1 36. Здійснення заходів щодо профілактики виникнення внутрішньолікарняних

22 7. Забезпечення складання статистичних звітів за (згідно затверджених форм) 
■ста і »; е . - іїми зразками.

’ 2 18. Здійснення співпраці з кафедрами вищих медичних навчальних закладів III- 
Щ іщ .. . _-;редитації.

3 2 19. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих. Аналіз та 
Ж  w  '  - Х О Д І 15 щодо ї ї  зниження.

З 2 20 Проведення аналізу стану надання медичної допомоги жінкам, вагітним, 
'■ н и г:(v . породіллям та новонародженим.

2 2 21. Підвищення теоретичної та практичної кваліфікації медичних кадрів з 
ти- : зони репродуктивного здоров’я, неонатології.

3 2.22. Здійснення діяльності, пов'язаної з виготовленням, зберіганням,
. . :~:ням, придбанням, пересиланням, ввезенням, відпуском, знищенням наркотичних

_>:хотропних речовин і прекурсорів.
2 23. Надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним 

: ; _м та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України. 
2.24. Надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, 
цій. незалежно від форм власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам 

■> т z -тдві договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими 
Ішшії ...- -ми у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

З 2.25. Планування діяльності, фінансування, укомплектування штатами. 
івежішієння Підприємства медичною апаратурою, інструментарієм, господарським



-~арем та обладнанням здійснюється відповідно до діючих нормативів у 
= аленому порядку.

2.26. Участь у виконанні регіональних програм з питань охорони материнства та
паства.

? 2.27. Забезпечення умов для проведення на базі Підприємства спеціалізації і 
ня кваліфікації лікарів, середнього медичного персоналу лікувально- 

::' _- тичних закладів міста та області.
2 28. Співпраця зі страховими компаніями, запровадження методів страхової

- : З Центрі.
2 29. Забезпечення дотримання прав пацієнта при зверненні до Підприємства.
2 50. Забезпечення готовності Підприємства до роботи в екстремальних умовах.

5 2.51. Організація і проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з 
: г ереження та зміцнення репродуктивного здоров’я, профілактики ускладнень 

та пологів, профілактики ВІЛ і СНІДу, планування сім’ї, первинної 
тики вроджених вад розвитку, профілактики онкологічних захворювань та інше.
2 52. Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них 

. ~ 1. крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

4. Ю ридичний статус
Підприємство є юридичною особою публічного права. Права і обов'язки 

' соби Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
Щ ллгиємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є 
ж  територіальної громади міста Хмельницького на праві оперативного

ІІЖі'Л
- 1  Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує 

:ть відповідно до фінансового плану та плану використання бюджетних 
: езджених Уповноваженим органом управління.

- ; 2 лприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і 
за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому

ством.
- - 2Іля закупівель товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури

- ізначені чинним законодавством України.
4.5 : '  итки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної 

іі :л анів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними 
■вавн . ми. підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за

- і  2ля здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і 
матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів.

- ; яких не заборонено законодавством.
Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах 

казначейства України, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, а 
; ’л  організаційно-розпорядчої документації з власними реквізитами.
4.1, Засновник та Уповноважений орган управління не відповідають за

Я  ■ Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов'язаннями 
. та Уповноваженого органу управління, крім випадків, передбачених

~г—ЗОМ
ллриємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих

■ лоав. нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що 
:. * в судах України, третейських та міжнародних судах.

2 лприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює 
гапівників і затверджує штатний розпис.



4.11. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну 
і" .  ху. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які 
: тені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

-.12. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх 
між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування 

СШ' -т :т  соціального внеску) та інших пов’язаних з ним осіб.
-  13. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для 

|йт,_-.; зання видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків 
.1 : - : тті. визначених цим Статутом.

5. Права та обов’язки
5 1. Підприємство має право:
5 1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та 

■Ш-. .  - ч органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також 
■£. : - .тв і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для 

:ня інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на 
Шшгс ■ ство завдань.

5 ' .2. Планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати 
« о к  - м напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі 
а г  ■ : з іти отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства 

Ш йпг \ .серіально-технічне забезпечення.
5.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями 

від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно 
Л>: . ..лвства України. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями 

до законодавства України.
-  Визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному 

: нодавством України.
: Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний 

зних фондів у визначеному законодавством порядку.
 ̂ Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних

з значеному законодавством порядку.
Співпрацювати з лікувально-профілактичними закладами первинного, 

:: та третинного рівнів, науковими установами.
Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його 

. - . . спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.
- Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

: 1 Підприємство:
1 і. Визначає потребу та придбання матеріальних ресурсів у підприємств, установ 

. ;ій незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до
■ в : іазства.

5 2.2. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 
ання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, 

г : страхування.
Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність 

нодавством України.
.: Обов'язки Підприємства:
З І Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, Господарським та 

:ь«и Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України,
* резидента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для 

.. ..в охорони здоров'я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я, 
ми актами Національної служби здоров’я, загальнообов'язковими 

; - :ми актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями

« міопії*;-* :



•.мельницької міської ради та її виконавчого комітету, наказами Уповноваженого органу 
правління і цим Статутом.

5.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики 
ілузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) в місті Хмельницькому.

5.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати 
: держання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці,
. чи безпеки, соціального страхування.

5.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів 
гзлуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

5.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення 
к* .л : ікації працівників.

5.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства
- : і дно до чинного законодавства України та цього Статуту.

5.4 Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 
~ г:дальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної і 

і- терської звітності.

6. Управління Підприємством
6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на 

да. - - " єднання прав Засновника. Уповноваженого органу управління та керівника 
г -.тва. щодо господарського використання комунального майна і участі в 

у т т р у д о в о г о  колективу.
? І. Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник Підприємства -  

Л я:-;-" т. який призначається на посаду відповідно до діючого законодавства України. 
І -ійм у. права, обов’язки і відповідальність Директора Підприємства, умови його 

■штегсі.7ьного забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом та чинним 
шинко девством.

6.3. З метою сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною 
в '»> ; ти Підприємстві може створюватися Спостережна рада. Спостережна рада (у

-" г : оення) розглядає питання, зокрема, щодо дотримання прав та забезпечення 
• :  и .  • пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного 

злння населення Підприємством. фінансово-господарської діяльності 
Іи - - ства. Порядок утворення, права, обов'язки Спостережної ради Підприємства і 

■ м  - . - :-:я про неї затверджуються відповідно до чинного законодавства України.
■ -  Засновник:

- '. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.
? 4.2. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає 

іи ж  - . комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс,
■ ‘ _ чий баланс.

■ -.3. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими 
и и г ^ с т : вується майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні 
жига- 7 : 7а договори застави.

- - Здійснює інші повноваження визначені законодавством.
■ 5 Уповноважений орган управління:
7 5.1. Визначає основні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани 

лшшш - С7: та форми звітів про їх виконання.
7 5 2. Затверджує фінансовий план, план використання бюджетних коштів 

ш » - їх виконання.
7 5.3. Проводить моніторинг фінансової діяльності Підприємства.
7 5.4. Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною дисциплінами 

Шшго«ь:\!ства.



? 5.5. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна і 
Підприємства, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність 

Іїлпгиєм ства.
- 5.6. Забезпечує приведення у відповідність із законодавством Статуту та 

■г — \  положень Підприємства.
^Н .- . Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених 

л_.■*' т ::в Підприємства (надалі -  Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про 
годженого із Уповноваженим органом управління та затвердженого наказом 

*ег - ;:<а Підприємства.
г 5.8. Здійснює інші повноваження визначені законодавством.

" Директор Підприємства:
0.6.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси

■ 11 ’ іх  державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у 
■я. - іх  з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені 

лм г та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим
ше Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської 
о і  > г ", країни та установах банків поточні та інші рахунки.

6.6.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, 
і-- . . .  і законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та 
’ в- ї - . ного органу управління.

~ т 3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно 
і я м  _м нормативно-правових актів медичної допомоги.

* - Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану, плану 
■Ш »> і;с _-іння бюджетних коштів і плану розвитку Підприємства, результати його 

гаврської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства,
■ес... .луг. що надаються Підприємством, використання наданого на праві
шг .. >г-:го управління Підприємству майна територіальної громади і доходу згідно 
■■■ законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

* ' 5  Користується правом розпорядження майном таконітами Підприємства 
до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання 

: їй« кгння закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
6.6.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 

■м в ж ; для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
- ? Л  Забезпечує контроль заведенням та зберіганням медичної та іншої 

ж и г .  -  г а л ії.
~ ? 8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні 

«і* _-и ~ будь-які зміни вданих про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

~  ~ чміських формувань.
6.6.9. Подає в установленому порядку Уповноваженому органу управління

річну, фінансову (бухгалтерську), статистичну та іншу звітність 
мства. за формами та в терміни встановлені Уповноваженим органом управління.

6.6.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників 
мства. а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері

щ в ж  - відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує 
-яшмі-- : ний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового 

Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників 
швн: ствердженим в установленому порядку штатним розписом.

.11. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні 
І р п р н  посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених 

: ним договором.



6.6.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного 
говору в порядку, визначеному законодавством України.

6.6.13. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, головного 
галтера, керівників структурних підрозділів та інших працівників Підприємства

* лповідно до чинного законодавства.
6.6.14. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону 

- т і .  санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов
ТИРІ ПІ

6.6.15. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати,
- _:-:ож передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

6.6.16. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника 
. пприємства в порядку, визначеному законодавством.

6.6.17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші 
: ження та порядки, що мають системний характер, зокрема:

* положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства:
* порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески,

* - - ти та дарунки;
* порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів

- гЛИЧНИХ виробів, тощо.
6.6.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства 

т:-:: :з законодавством, цим Статутом та контрактом.
6.". У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої 

■г і'-::-::-; з інших причин, обов’язки виконує заступник директора чи інша особа, 
я - -єна наказом Уповноваженого органу управління.

7. Господарська діяльність
1. Підприємство зобов'язане приймати та виконувати доведені до нього в 

і --:явленому законодавством порядку державні замовлення та замовлення 
[: важеного органу управління, враховувати їх при формуванні фінансового плану та 

і  використання бюджетних коштів, визначенні перспектив економічного і 
~ нного розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати фінансовий 

~ :чний та з поквартальною розбивкою) на кожен наступний рік.
” .2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим 

п : : - -ним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодавством.
7.3. Фінансовий план та план використання бюджетних коштів Підприємства

- • сг::жуються Уповноваженим органом управління.
” .4. Підприємство має право здавати в оренду майно в порядку визначеному

-  - зником.
7.5. Списання з балансу основних фондів Підприємства можуть проводитися в 

і ' і  - ;- визначеному Засновником за згодою Уповноваженого органу управління.
7.6. Надання платних послуг з медичного обслуговування населенню відповідно 

дз - - ного законодавства.
7.7. Вартість робіт та послуг, що здійснюються Підприємством, встановлюються 

*-И 'дно до законодавства.

8. Організаційна структура Підприємства
8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності 
рних підрозділів Підприємства затверджуються директором Підприємства.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства 
■г- . гпжуються його керівником.

8.3. Ш татну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд
и .та в і фінансового плану та плану використання бюджетних коштів Підприємства.



"огодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням 
необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості 
медичної допомоги.

9. Майно та фінансування. Статутний капітал
9.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві 

теративного управління.
Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби 

т  грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких 
1 зображається у самостійному балансі Підприємства.

9.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись 
скріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди 

Засновника. Підприємство немає права безоплатно передавати належне йому майно 
т с  тім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених
-• : нодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, 

знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно 
Засновником.

9.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
9.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його

створення;
9.3.2. Кошти державного та місцевого бюджетів: 
с 3.3. Власні надходження Підприємства:

- і  з:д здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління;
~ та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг).

'-.3.4. Цільові кошти;
9.3.5 Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що 

державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного 
товування населення;

9.3.6. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 
: ги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

* . т-:ення коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, 
тг грам розвитку медичної галузі;

43.7 . Інші джерела, не заборонені законодавством.
Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених 

ш в .ким законодавством України.
9.4. Статутний капітал Підприємства складають основні фонди, оборотні кошти, а 

гт - цінності, котрі передані на правах оперативного управління Засновником, вартість
аз- : : зображається в балансі.

с .5. Статутний капітал Підприємства становить: 12 638 153,55 гри.
9.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде 

с  . :чну. бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим 
зш*. - овати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному 
шкс тавством порядку.

9.7. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного 
зш;: тавства України.

10. Повноваження трудового колективу
10.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством через 

збори (конференції), ради трудових колективів, Спостережну раду (у разі її 
■ racrt -:ня), професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, 
рн ■ г ажені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо



_ ; ння роботи Підприємства, а також з питань захисту соціально-економічних і 
е \  прав працівників.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності - вільно 
працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах 

ння Підприємства відповідно до законодавства.
Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь

- ;:ків в його управлінні.
.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю 

щр:- - • беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) 
тш - плпх форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь
■ ■правлінні Підприємством, не може обиратися директор Підприємства. Повноваження 
ЯВ їг . ів визначаються відповідно до законодавства України.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 
JB. - .тглцією  Підприємства регулюються колективним договором.

10.5. Право укладення колективного договору надається директору Підприємства, а 
-сх імен: трудового колективу - уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один 
:•>: ; :нм не менш ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії 
"'»г* ; ї"ю з : го медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші 
ш мни» соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до 
як:«* -_?»тва. цього Статуту та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти,
1... »  і  з результаті його господарської діяльності, а також інші джерела не заборонені
■ш- ev _конодавством.

Оорми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми 
г \  окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород 

а заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у
■el : - - : му договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, 
ш  : ~ ;ною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого 
■ к е  тнзством України мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства 
■ г  - - іоться контрактом.

10.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому 
тмг • ■ Всі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов'язань 
»  7лати праці.

10.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, 
■el. .ного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового 
р  г -дку згідно з законодавством України.

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

n ш ~- .  приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у
я к _ - їх. передбачених законом України, за рішенням суду або відповідних органів
■ о ж  із  ної влади.

11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків
■ " :5  нить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
5*вс: -гться Засновником або за рішенням суду.



11.4. Порядок г 
кредиторами, що н 
ліквідацію, визнана:-: т » л

11.5. Ліквілаї: • - 
заборгованості Під: 
кожного з них про ліі

11.6. З момент 
з управління Підпрн* 
розраховується з кре 
призначив ліквідацій^ 
бути перевірені в у

11.7. Ч ергові" лн 
до законодавства

11.8. ПрацІЕг 
чи ліквідацією, гаре:- 
України про працю.

11.9. У разі 
перетворення) усі 
організаціям в ід п о ь іл я т

11.10. Підпрі» 
Єдиного держави 
юридичної особи.

12.1. Полон . 
реєстрації.

12.2. Проп 
від Керівника. За*:

12.3. Засне? 
Статуту у новій 
встановленому за- • :

12.4. П иті - £ 
законодавством 
вимогами законодт:-

І.Щ11, а також строк для пред явлення вимог 
и  - два місяці з дня публікації рішення про 
ІІІ рішення про ліквідацію, 
я - . юхідних заходів зі стягнення дебіторської 

•?едиторів з письмовим повідомленням

комісії до неї переходять повноваження 
:*< . ія оцінює наявне майно Підприємства і 

- пиний баланс та подає його органу, який 
т  повнота ліквідаційного балансу повинні 

України порядку.
: мог кредиторів визначаються відповідно

н няються у зв'язку з його реорганізацією
- та інтересів відповідно до законодавства

-:зідації, злиття, поділу, приєднання або 
ться одній або кільком неприбутковим 

. ; до доходу міського бюджету, 
нтнило діяльність, з дати внесення до

- їв ну реєстрацію припинення діяльності

ніжений
• _• ть чинність з моменту його державної

Статуту Підприємства можуть надходити
■хмву.

5нення до Статуту у вигляді затвердження 
редакції підлягає лет - і5 - :й реєстрації у

та ним Статутом : 
■ збіжностей по.т - .

ннним 
ГГУ з

Начальник управлінь: • и


