ЗАТВЕРДЖЕНО
р 1шенням 62 сесп НовокаховськоУ
м 1сько 1 ради 7-го скДикання
В1Д 16.05.2019 року №1970

ЪКО<

ВЛ.Коваленко

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦ1ЙНОГО ШДПРИСМСТВА
«ЦЕНТР ПЕРВИНН01 М ЕДИК0-САН1ТАРН01ДОПОМ ОГИ
М1СТА НОВА КАХОВКА»

м.Нова Каховка

Статут
Комунального некомерцшного пщприемства «Центр первинноТ
медико-санггарноУ допомоги мкта Нова Каховка»
1. Загальш положения
1.1. Комунальне некомерцшне пщприемство «Центр первинно '1 медикосаттарног допомоги мгста Нова Каховка» НовокаховськоТ мкькоУ ради
(надал1 — Пщприемство) е неприбутковим закладом охорони здоров’я —
комунальним уштарним пщприемством, що надае первинну медичну
допомогу та здшснюе управлшня медичним обслуговуванням населения
тер1тор1ально1 громади м кта Нова Каховка та громадян УкраУни, шоземним
громадянам та особам без громадянства яю тимчасово перебувають на
терНорп обслуговування пщприемства, вживае заходи з профшактики
захворювань населения та пщтримання громадського здоров’я.
1.2. Пщприемство створене за р1шенням НовокаховськоУ мкькоУ ради
вщповщно доЗакону Украши «Про м кцеве самоврядування в УкраУш»
шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров’я «Центр
первинно'У медико - саштарноУ допомоги мюта Нова Каховка» у комунальйе
некомерцшне пщприемство. Пщприемство е правонаступником усього
майна, вс1х прав та обов’язюв Комунального закладу «Центр первинно'1
медико - сан1тарно1 допомоги мюта Нова Каховка».
1.3. П1дприемство засновано на комунальнш власност1 тер1тор1ально1
громади м1ста Нова Каховка.
1.4. Засновником, Власником та органом управлшня майном Пщприемства е
територ1альна громада Новокаховскьо 1 м1сько1 ради в особ! НовокаховскьоТ
м 1сько 1 ради (надал 1 — Засновник). Пщприемство е пщпорядкованим,
пщзв 1тним та п1дконтрольним Засновнику.
1.5. Пщприемство здшснюе господарську некомерщйну д1яльн!сть,
спрямовану на досягнення сощальних та шших результат1в без мети
одержания прибутку.
1.6. Пщприемство у своУй д 1яльност 1 керуеться Конституц 1ею УкраУни,
Господарським та Цившьним Кодексами Украши, законами Украши,
постановами Верховно!' Ради Украши, актами Президента УкраУни та
Кабшету Мш!стр 1в УкраУни, загальнообов’язковими для вс1х заклад 1в
охорони здоров’я наказ 1в та шструкцш М1н!стерства охорони здоров’я
УкраУни, загальнообов’язковими нормативними актами шших центральних
оргашв виконавчоУ влади, в!дпов1дних р 1шень НовокаховськоУ м1ськоУ ради та
цим Статутом.

2. Найменування та \!1Сцезнаходження
2.1 Повне найменування Пщприемства — Комунальне некомерцшне
пщприемство «Центр первинноУ медико - саштарноУ допомоги м кта Нова
Каховка».
2.2 Скорочене найменування Пщприемства: - КНП «ЦПМСД м.Н.Каховка».
2.3 Мюцезнаходження юридичноУ особи: м.Нова Каховка, вул.ГероУв
УкраУни, 33-а.

3. Мета та предмет д 1яльност 1
3.1. Основною метою створення Пщприемства е надання первинноУ медичноУ
допомоги та здшснення управлшня медичним обслуговуванням населения,
що постшно проживае (перебувае) на територй- НовокаховськоУ мюькоУ ради
а також вжиття заход1в з профшактики захворювань населения та пщтримки
громадського здоров’я.
3.2. Вщповщно до поставленоУ мети предметом д1яльност1 Пщприемства е:
3.2.1 Медична практика з надання первинноУ та шших вид 1в медичноУ
допомоги населению;
3.2.2 Забезпечення права громадян на вшьний виб1р лшаря з надання
первинноУ медичноУ допомоги у визначеному законодавством порядку;
3.2.3 Оргашзащя надання первинноУ медичноУ допомоги у визначеному
законодавством порядку, в тому числ1 надання невщкладноУ медичноУ
допомоги в раз 1 гострого розладу ф1зичного чи псих1чного здоров’я
пащентам, яю не потребують екстреноУ, вторинноУ (спещал1зованоУ) або
третинноУ (високоспещал1зованоУ) медичноУ допомоги;
3.2.4 Проведения профшактичних щеплень;
3.2.5 Планування, оргашзащя, участь та контроль за проведениям
профшактичних огляд 1в та диспансеризащУ населения, зд 1Йснення
профшактичних заход1в, у тому числ1 безперервне вщстеження стану
здоров’я пац 1ента з метою своечасноУ профшактики, д1агностики та
забезпечення лшування хвороб, травм, отруень, патолопчних, ф1з1олопчних
(п 1д час ваптност1) стан1в;
3.2.6 Консультац 11 щодо проф1лактики, д1агностики, Л1кування хвороб, травм,
отруень, патолопчних, ф1зюлопчних (п1д час ваптност1) сташв, а також щодо
ведения здорового способу життя;
3.2.7 Взаемод1я з суб’ектами надання вторинноУ (спещал1зованоУ) та
третинноУ (високоспещал13ованоУ) медичноУ допомоги з метою своечасного
д1агностування та забезпечення д1евого Л1кування хвороб, травм, отруень,
патолопчних, ф1зюлопчних (п1д час ваптностф стан 1в з урахуванням
особливостей стану здоров’я пащента;
3.2.8 Орган1зац1я вщбору та спрямування хворих на консультащю та
л1кування до заклад 1в охорони здоров’я та установ, що надають вторинну
(спещал130вану) та третинну (високоспещал1зовану) медичну допомогу, а
також вщбору хворих на санаторно-курортне лшування та реабшггащю у
визначеному законодавством порядку;
3.2.9 Проведения експертизи тимчасовоУ непрацездатносп та контролю за
видачею листюв непрацездатностц
3.2.10 Направления на МСЕК ошб 31 спйкою втратою працездатностр
3.2.11 Участь у проведенн1 шформацшноУ та освпньо-роз’яснювальноУ
роботи серед населения щодо формування здорового способу життя;
3.2.12 Участь у державних та репональних програмах щодо оргашзацйпшьгового забезпечення л1карськими засобами населения у визначеному
законодавством порядку та вщповщно до ф1нансового бюджетного
забезпечення галуз! охорони здоров’я;

3.2.13 Участь у державних та репональних програмах щодо скриншгових
обстежень, профшактики, д1агностики та лжування окремих захворювань у
порядку визначеному вщповщними програмами та законодавством.
3.2.14 Участь у визначенш проблемних питань надання первинно'Т медичноТ
допомоги тер1тор1альнш громад1 та шлях1в Тх вир1шення;
3.2.15 Надання пропозицш органам мюцевого самоврядування щодо
розробки плашв розвитку первинно'Т медичноТ допомоги тер1тор1альнш
громад1 визначення потреби структурних пщроздЫ в Пщприемства та
населения у лжарських засобах, виробах медичного призначення, медичному
обладнанш та транспортних засобах для забезпечення населения доступною,
своечасною та яюсною медичною допомогою;
3.2.16 Мониторинг забезпечення та ращональне використання лжарських
засоб1в, вироб1в медичного призначення, медичного обладнання та
транспортних засоб1в;
3.2.17 Забезпечення шдготовки, перепщготовки та пщвищення квал1фжацп
пращвниюв Пщприемства;
3.2.18 В1дпуск та знищення наркотичних засоб1в, психотропних речовин, Тх
аналопв та прекурсор1в, замюниюв Тх аналопв, отруйних та сильнод1ючих
речовин (засоб1в) зпдно з вимогами чинного законодавства УкраТни;
3.2.19 Залучення медичних пращвниюв для надання первинно'Т медикосаштарно'Т допомоги, в тому числ1 залучення л1кар1в, що працюють як ф1зичн!
особи — п1дприемц1 за договорами шдряду, п1дтримка профес1йного
розвитку медичних пращвниюв для надання яюсних послуг;
3.2.20 Закушвля, збер1гання та використання ресурщв, необхщних для
надання медичних послуг, зокрема лжарських засоб1в (у т.ч. наркотичних
засоб1в та прекурсор1в), обладнання та 1нвентарю;
3.2.21 Координащя д!яльност1 л1кар1в 13 надання первинно'Т медичноТ
допомоги з 1ншими суб’ектами надання медичноТ допомоги, зокрема
закладами вторинно'Т та третинно'Т медичноТ допомоги, санаторий, а також з
1НШИМИ службами, що оп1куються добробутом населения, зокрема соц1альна
служба, та правоохоронними органами;
3.2.22 Надання платних послуг з медичного обслуговування населения
в1дпов1дно до чинного законодавства УкраТни;
3.2.23 Надання елемежпв пал1ативно'Т допомоги пащентам на останн1х стад1ях
переб1гу невилжовних захворювань, яка включае комплекс заход1в,
спрямованих на полегшення ф1зичних та емоцшних страждань пац1ент1в,
моральну шдтримку член1в Тх с1мей;
3.2.24 Надання будь-яких послуг 1нших суб’ектам господарювання, що
надають первинну медичну допомогу на терггорп об’еднаних тер1тор1альних
громад НовокаховськоТ м 1Сько'Т ради 1НШ1 функцп, що випливають 13
покладених на Пщприемство завдань.
3.3. П1дприемство може бути юпшчною базою вищих медичних навчальних
заклад1в ус1х р1вн1в акредитацп та заклад1в п1слядипломноТ осв1ти.

4. Правовий статус
4.1. Пщприемство е юридичною особою.
4.2. ГПдприемство е юридичною особою публ1чного права. Права та
обов’язки юридичноГ особи Пщприемство набувае з дня його державно!'
реестрацп.
4.3. Пщприемство користуеться закршленим передавальним актом за ним
комунальним майном, що е власнютю НовокаховськоГ мюько'У ради, на прав 1
оперативного управлшня.
4.4. Пщприемство здшснюе некомерцшну господарську Д1яльшсть,
оргашзовуе свою д1яльшсть вщповщно до фшансового плану, затвердженого
Засновником.
4.5. Збитки, завдаш Пщприемству внаслщок виконання р1шень оргашв
державноГ влади чи оргашв мюцевого самоврядування, яю було визнано
судом неконституцшними або недшсними, пщлягають вщшкодуванню
зазначеними органами добровшьно або за р1шенням суду.
4.6. Для здшснення господарськоТ некомерцшноУ д1яльност1 Пщприемство
залучае 1 використовуе матер1ально-техн1чн1, ф1нансов1, трудов! та шип вида
ресурс 1в, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Пщприемство мае самостшний баланс, рахунки в Державному
казначейств! УкраГни, установах банк1в, круглу печатку 31 сво'Гм
найменуванням, штампи, а також бланки з власними рекв1зитами.
4.8. П1дприемство мае право укладати угоди, набувати майнових та
особистах немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у
справ 1, що розглядаеться в судах Укра'Гни, м1жнародних та третейських судах.
4.9. Пщприемство самостшно визначае свою оргашзацшну структуру,
встановлюе чисельшсть 1 затверджуе штатний розпис.
4.10. Пщприемство надае медичш послуги на пщстав1 лщензп на медичну
практику. Пщприемство мае право здшснювати лише Т1 види медичноГ
практики, як1 дозволен! органом л1цензування при видач1 л1цензп на медичну
практику.
4.11. Не вважаеться розподшом доход1в Пщприемства використання
П1дприемством власних доход1в (прибутюв) виключно для ф1нансування
видатк1в на утримання такоУ неприбутковоУ орган1защУ, реал1защУ мети
(цшей, завдань) та напрям1в д1яльност1, визначених Статутом.
5. Майно та фшансування
5.1. Майно Пщприемства е комунальною власн1стю. Майно Пщприемства
становлять необоротш та оборота! активи, основш засоби та грошов1 кошта,
а також шип цшност 1, передан! йому Засновником, вартють яких
вщображаеться у самост1йному баланс! Идприемства.
5.2. Пщприемство не мае право вщчужувати або шшим способом
розпоряджатись закршленим за ним майном, що належить до основних
фонд 1в без попередньоУ згоди Засновника. П 1дприемство не мае права
безоплатно передавали належне йому майно треДм особам (юридичним чи
ф 1зичним особам) кр1м випадк 1в, прямо передбачених законодавством. Ус 1

питания, як1 стосуються в1дмови В1Д права на земельну дшянку, що
знаходиться на балансл ГИдприемства або п вщчуження, виршуються
виключно Засновником.
5.3. Джерелами формування майна та к о н т в ГИдприемства е:
5.3.1. Комунальне майно, передане Щцприемству вщповщно до рш ення про
його створення;
5.3.2. Кошти мюцевого бюджету;
5.3.3. Власш надходження ГИдприемства: кошти вщ здач1 в оренду (з1 згоди
Засновника) майна;
5.3.4. Цшьов1 кошти;
5.3.5. Кредита банюв;
5.3.6. Майно, придбане у шших юридичних або ф1зичних ос1б;
5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляд1 безповоротноТ
фшансовоТ допомоги чи добровшьних благодшних внесюв, пожертвувань
юридичних 1 ф!зичних ос1б; надходження к о п т в на виконання програм
сощально- економ1чного розвитку репону, програм розвитку медично '1
талу з1;
5.3.8. Майно, отримане з шших джерел, не заборонених чинним
законодавством Украши;
5.3.9. 1нпп джерела, не заборонеш законодавством. Вилучення майна
ГИдприемства може мати мюце лише у випадках, передбачених чинним
законодавством Украши.
5.4. Статутний каштал КНП «ЦПМСД» становить 10000 грн. 00 коп.(десять
тисяч гривень, 00 копшок)
5.5. ГИдприемство мае право надавати в оренду майно, юридичними та
ф!зичними особами в1дпов1дно до чинного законодавства Украши та
локальних нормативних акт1в оргашв м1сцевого самоврядування.
5.6. ГИдприемство самостшно зд1йснюе оперативний, бухгалтерський обл!к,
веде статистичну, бухгалтерську та медичну зв1тшсть 1 подае и органам,
уповноваженим зд1йснювати контроль за в1дпов1дними напрямами д1яльност1
ГИдприемства у визначеному законодавством порядку.
5.7. Власш надходження ГИдприемства використовуються в1дпов1дно до
чинного законодавства Украши.
*

6. Права та обов’язки
6.1. ГИдприемство мае право:
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних
та мюцевих оргашв виконавчоТ влади, оргашв мюцевого самоврядування, а
також пщприемств 1 оргашзацш незалежно вщ форм власност1 та
пщпорядкування, для отримання шформацп та матер1ал1в, необхщних для
виконання покладених на ГИдприемство завдань.
6.1.2. Самостшно планувати, оргашзовувати 1 зд!йснювати свою статутну
Д1ЯЛЬШСТЬ, визначати ОСНОВН1 напрямки СВОГО розвитку В1ДПОВ1ДНО ДО СВ01Х
завдань 1 ц1лей, у тому числ! спрямовувати отримаш в!д господарсько!'

д 1яльност 1 кошти на утримання Шдприемства та його матер1ально-техшчне
забезпечення.
6.1.3. Укладати господарсью угоди з пщприемствами, установами,
оргашзащями незалежно вщ форм власност1 та пщпорядкування, а також
ф1зичними
особами
вщповщно
до
законодавства.
Здшснювати
сп1вроб1тництво з шоземними оргашзащями вщповщно до законодавства.
6.1.4. Самостшно визначати напрямки використання грошових коигпв у
порядку, визначеному чинним законодавством Украши.
6.1.5. Здшснювати власне буд1вництво, реконструкщю, каштальний та
поточний ремонт основних фощцв у визначеному законодавством порядку.
6.1.6. Залучати шдприемства, установи та оргашзацп для реал1зацй' сво!х
статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
6.1.7. Сшвпрацювати з шшими центрами та лшувально-профшактичними
закладами вторинного та третинного р1вшв, науковими установами.
6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його
компетенцй', спещалютам шших заклад1в охорони здоров’я на !х запит.
6.1.9. Створювати структуры п1дрозд1ли Шдприемства в1дпов1дно до
чинного законодавства Украши за погодженням 13 Замовником.
6.1.10. Зд1йснювати шли права, що не суперечать чинному законодавству.
6.2. Шдприемство:
6.2.1 Створюе належш умови для високопродуктивноУ пращ, забезпечуе
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони пращ, техшки
безпеки, сощального страхування.
6.2.2 Здшснюе бухгалтерский обл1к, веде фшансову та статистичну зв1тн1сть
зг 1дно з законодавством.
6.3. Обов’язки Шдприемства:
6.3.1. Керуватись у свош д1яльност1 Конститущею Украши, законами
Украши, актами Президента Украши та Кабшету М1н1стр1в Украши,
нормативно-правовими актами Млшстерства охорони здоров’я Украши,
шшими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
6.3.2. Планувати свою д1яльшсть з метою реал1зацп едино!' комплексно!
пол1тики в галуз1 охорони здоров’я (31 свого напрямку) в об’еднанш громад1
Новокаховсько! м1сько! ради.
6.3.3. Створювати для пращвниюв належш 1 безпе„чн1 умови прац1,
забезпечувати додержання чинного законодавства Украши про працю,
правил та норм охорони пращ, техшки безпеки, сощального страхування.
6.3.4. Забезпечувати своечасну оплату податкових та шших обов’язкових
платеж!в з урахуванням свое! статутно! д 1яльност 1 та вщповщно до чинного
законодавства Украши.
6.3.5. Розробляти та реал13овувати кадрову пол 1тику, контролювати
шдвигцення квал!ф!кацп пращвниюв.
6.3.6. Акумулювати власш надходження та витрачати !х в штересах
Шдприемства вщповщно до чинного законодавства Украши та цього
Статуту.

7. Управлшня пщприемством та громадський контроль за його
Д 1Я Л В Ш С Т Ю

7.1. Управлшня Пщприемством здшснюе Новокаховська мюька рада
(Засновник).
7.2. Поточне кер1вництво Пщприемством здшснюе кер1вник Пщприемства —
Генеральний директор, який призначаеться на посаду Засновником
(уповноваженим ним органом) вщповщно до д1ючого законодавства. Строк
найму, права, обов’язки 1 вщповщальнють генерального директора, умови
його матер1ального забезпечення, шин умови найму визначаються
контрактом. Кер1вник закладу охорони здоров’я призначаеться на конкурсшй
основ! шляхом укладення з ними контракту на строк вщ трьох до п’яти роюв.
7.3. Засновник (Власник):
7.3.1. Визначае головш напрямки д1яльност1 Пщприемства, затверджуе плани
д1яльност1 та зв 1ти про його виконання;
7.3.2. Затверджуе статут Пщприемства та змши до нього.
7.3.3. Затверджуе фшансовий план Пщприемства та контролюе його
виконання;
7.3.4. Укладае 1 розривае контракт з кер1вником Пщприемства та здшснюе
контроль за його виконанням;
7.3.5. Погоджуе Пщприемству договори про спшьну д1яльшсть, за якими
використовуеться нерухоме майно, кредштп договори та договори застави.
7.3.6. Погоджуе створення фшш, представництв, вщдшень та шших
вщокремлених пщроздтав П1дприемства (надал1 — Фиш). Таю Фши д1ють
в1дпов1дно до положения про них, погодженого 13 Засновником та
затвердженого наказом кер1вника П1дприемства.
7.3.7. Зд 1Йснюе контроль за ефективнютю використання майна, що е
власшстю територ1альноТ громади та закршлене за П1дприемством;
7.3.8. Приймае р1шення про реорган1зац1ю та л1квщац1ю Пщприемства,
призначае лшвщацшну ком1с1ю, ком1с1ю з припинення, затверджуе
лжвщацшний баланс.
7.4. Кер1вник Пщприемства:
7.4.1 Генеральний директор керуе згщно з чинним законодавством
виробничо-господарською та фшансово-економ!чною д1яльн1стю закладу
охорони здоров'я, вщповщае за фшансово-господарсьр результата його
Д1ЯЛЬНОСТ1.

7.4.2 Оргашзовуе розробку та забезпечуе реал1зац1ю довгостроково!’ стратеги
розвитку закладу на основ! потреб громади та ринково ’1 ситуацп. Орган1зовуе
формування та мон1торинг виконання операцшних план1в.
7.4.3 Забезпечуе виконання ус1х зобов'язань перед державним та мюцевим
бюджетами,
державними
позабюджетними
сощальними
фондами,
постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання
господарських 1 трудових договор1в.
7.4.4 Орган1зовуе роботу та ефективну взаемод1ю вс1х структурних
пщроздшв, спрямовуе IX д1яльн1сть на розвиток 1 вдосконалення з
урахуванням сощальних та ринкових прюритеюв, пщвигцення ефективност!
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роботи закладу охорони здоров'я, якост 1 та конкурентоспроможност 1 поедут,
шо надаються, Ух вщповщшеть до стандарте надання медичноТ допомоги 1
задоволення потреб замовниюв 1 споживач1в у вщповщних видах медичноУ
допомоги.
7.4.5 Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками
щодо виконання плашв та умов надання послуг. Забезпечуе залучення к о п т в
на швестицшш потреби закладу.
7.4.6 За необхщносп створюе та забезпечуе роботу ошкунських та
наглядових громадських рад при закладн Вживае заход 1в щодо забезпечення
закладу охорони здоров'я квал1ф1кованими кадрами а також найкращого
використання знань та доевщу пращвниюв.
7.4.7 Вщбирае та призначае медичного директора та шших пращвниюв на
кер 1вн 1 посади закладу. Виступае наставником та забезпечуе професшний
розвиток пращвниюв. Вживае заход 1в щодо створення безпечних 1
сприятливих умов пращ, додержання вимог законодавства про охорону
навколишнього середовища.
7.4.8 Забезпечуе розроблення, укладення 1 виконання колективного договору.
Вир 1шуе питания щодо фшансово-економ 1чноУ та господарськоУ д 1яльносп
закладу охорони здоров'я в межах наданих йому прав, доручае виконання
окремих оргашзащйно-господарських функцш шшим посадовим особам:
заступникам директора, кер1вникам виробничих шдрозднпв, функц1ональних
П1ДрОЗД1Л1В закладу охорони здоров'я.
7.4.9 Здшснюе зовн1шне представництво закладу в адмшютративних органах,
засобах масовоУ 1нформац 11 тощо. Захищае майнов 1 1нтереси закладу охорони
здоров'я в суд1, органах державноУ влади та управл1ння.

7.4.10 Медичний директор:
7.4.11 Медичний директор займаеться виключно питаниями медицини,
зокрема:
■ розробкою та впровадженням системи безперервного удосконалення
якост1 послуг у медзаклад1 на основ1 принцишв доказовоУ медицини;
■ оргащзащею надання пац1ентоор1ентованих послуг;
■ координащею зовн1шньоУ та внутр1шньоУ взаемодй' шдроздггпв закладу
охорони здоров’я;
■ оргашзащю безперервного
профес1йного розвитку медичного
персоналу;
■ впровадженням сучасних методик д1агностики та лжування;
■ орган1зац1ею медичноУ допомоги при надзвичайних ситуащях;
■ оц 1нкою якост! надання медичноУ допомоги тощо.
8. Орган 1зац 1Йна структура шдприемства
8.1. Структура Шдприемства включае:
8.1.1. Адмшютративно-управлшський шдроздш.
8.1.2. Допом1жн1 шдроздши, господарський пщроздш.
8.1.3. Амбулаторй', денний стацюнар, в1ддтення невщкладноУ допомоги та
експрес - лабораторй':

8.1.3.1 Амбулатор1я загальноТ практики С1мейно1 медицини №1, денний
стацюнар, вщдшення невщкладноТ допомоги та експрес - лаборатор1я за
адресою: м.Нова Каховка, вул.Герот У крайни, 33-а.
8.1.3.2 Шкарська амбулатор1я №2, денний стацюнар, вщдшення невщкладно '1
допомоги та експрес - лаборатор1я за адресою: м.Нова Каховка, вул.ГероТв
У крайни, 33-а.
8.1.3.3 Амбулатор1я загальноТ практики с1мейно'Т медицини №3, денний
стацюнар, вщдшення невщкладноТ допомоги та експрес - лаборатор1я за
адресою: м.Тавршськ, вул.1.Франка, 11
8.1.3.4 Амбулатор1я загальноТ практики шмейно'Т медицини №4, денний
стацюнар, вщдшення невщкладноТ допомоги та експрес - лаборатор1я за
адресою: м.Нова Каховка, вул.Тавршська, 3.
8.1.3.5 Л1карська амбулатор!я №5, денний стацюнар, вщдшення невщкладно'Т
допомоги та експрес - лаборатор1я за адресою: м.Нова Каховка, вул.
Светлова, 1.
8.1.4 Фельдшерсько - акушерсью пункта:
8.1.4.1 Фельдшерсько - акушерський пункт смт.Плодове розташований^ за
адресою: м.Тавршськ, смт.Плодове, вул.Чорновола, 38/1;
8.1.4.2 Фельдшерсько - акушерський пункт смт Дншряни розташований за
адресою: м.Нова Каховка, смт.Дншряни, вул.Наддншрянська, 194;
8.1.4.3 Фельдшерсько - акушерський пункт с.Корсунка розташований за
адресою: м.Нова Каховка, с.Корсунка, вул.Монастирська, 50-6;
8.1.4.4 Фельдшерсько - акушерський пункт с.Райське розташований за
адресою: м.Нова Каховка, с.Райське, вул.Шевченка, 28;
8.1.4.5 Фельдшерсько - акушерський пункт с.Обривка розташований за
адресою: м.Нова Каховка, с.Обривка, вул.Ювшейна, 25;
8.1.4.6 Фельдшерсько - акушерський пункт с.Тошинвка розташований за
адресою: м.Нова Каховка, с.Топол1вка, вул.Польова,2;
8.1.4.7 Фельдшерсько - акушерський пункт с.Пвдане розташований за
адресою: м.Нова Каховка, с.П1щане, вул.Зелена, 32;
8.1.4.8 Фельдшерсько - акушерський пункт с.Нов1 лагери розташований за
адресою: м.Нова Каховка, с.Нов1 Лагер1, вул.Миру, 29;
8.1.5 оздоровч1 пункта:
8.1.5.1 Оздоровчий пункт «Новокаховський електромехашчний техшкум»,
розташований за адресою: м.Нова Каховка, вул.Першотравнева,30;
8.1.5.2 Оздоровчий пункт «Новокаховський приладлбуд1вний техшкум»
розташований за адресою: м.Нова Каховка, пр.Перемоги, 11;
8.1.5.3 Оздоровчий пункт «Професшний електротехшчний лщей» (№7),
розташований за адресою: м.Нова Каховка, вул.Першотравнева, 28
8.1.5.4 Оздоровчий пункт «Професшно-техшчне
училеще № 14»
розташований за адресою: м.Нова Каховка, пр.Перемоги, 7;
8.1.5.5 Оздоровчий пункт «Професшно техшчне училище № 16»
розташований за адресою: м.Нова Каховка, пр.Перемоги, 8;
8.1.5.6 Оздоровчий
пункт «Вщокремлений
структурний пщроздш
Тавршського Державного Агротехнолопчного ушверситету Новокаховський

Агротехшчний коледж» розташований за адресою: м.Нова Каховка,
вул.Горького, 1.
8.1.6 Медичш пункта в ЗОИ! №№ :
8.1.6.1 №1 за адресою м.Нова Каховка, вулЛсторична, 27/1
8.1.6.2 №3 за адресою м.Нова Каховка, вулЛсторична, 33-а
8.1.6.3 №4 за адресою м.Нова Каховка, вул.Затишна, 28
8.1.6.4 №5 за адресою м.Тавршськ, вул.Каховська, 42
8.1.6.5 №6 за адресою м.Нова Каховка, вул.Шкшьна, 10-а
8.1.6.6 №7 за адресою м.Тавршськ, вул.Гайдара, 1
8.1.6.7 №8 за адресою м.Нова Каховка, вул.Светлова, 7
8.1.6.8 №9 за адресою м.Нова Каховка, вул.Першотравнева, 37
8.1.6.9 №10 за адресою м.Нова Каховка, пр.Перемоги, 30
8.2. Структура Пщприемства, порядок внутр1шньо1 оргашзацп та сфери
д1яльност1
структурних
пщроздппв
Пщприемства
затверджуються
кер1вником Пщприемства.
8.3. Функцюнальш обов’язки та посадов1 шструкцп пращвниюв
Пщприемства затверджуються його кер1вником.
8.4. Штатну чисельшсть Пщприемства кер1вник визначае на власний розсуд
на пщстав1 фшансового плану Пщприемства, погодженого в установленому
законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхщност1
створення вщповщних умов для забезпечення належноУ своечасностр
доступност1 та якост! медично'У допомоги.
9. Повноваження трудового коллективу
9.1. Пращвники Пщприемства мають право брата участь в управлшш
Пщприемством через загальш збори трудового колективу, професшш сптки,
як1 д!ють у трудовому колектив! та шли органи, уповноважеш трудовим
колективом на представництво, вносили пропозицп щодо полшшення робота
Пщприемства, а також з питань сощально-культурного 1 побутового
обслуговування. Пред ставники первинноУ профспшковоУ орган1защУ,
представляють штереси прац1вник1в в органах управлшня Пщприемства
в1дпов1дно до законодавства. Пщприемство зобов’язане створювати умови,
як1 б забезпечували участь пращвниюв у його управлшш.
9.2. Трудовий колектив Пщприемства складаеться з ус1х громадян, яю своею
працею беруть участь у його д1яльност1 на основ! трудового договору
(контракту, угоди) або шших форм, що регулюють трудов! вщносини
пращвника з П1дприемством.
9.3. До складу оргашв, через яю трудовий колектив реал1зуе свое право
на участь в управлшш Пщприемством, не може обиратися кер1вник
Пщприемства. Повноваження цих оргашв визначаються законодавством.
9.4. Виробншп, трудов! та сощальш вщносини трудового колективу з
адмшютращею Пщприемства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору надаеться кер1внику
Пщприемства, а вщ 1меш трудового колективу — уповноваженому ним
органу.

Сторони колективного договору звКують на загальних зборах колективу не
менш шж один раз на рш.
9.6. Питания щодо полшшення умов пращ, життя 1 здоров’я, гарант::
обов’язкового медийного страхування пращвниюв Пщприемства та гх снмей.
а також шпй питания сощального розвитку виршуються трудов:-:'.:
колективом вщповщно до законодавства, цього Статуту та колективного
договору.
9.7. Джерелом к о н т в на оплату пращ пращвниюв Пщприемства е кошт::,
отримаш в результат! його господарсько'У некомерцшноУ д 1яльност 1 .
Форми 1 системи оплати пращ, норми пращ, розцшки, тарифы ставки, схе
посадових оклад 1в, умови запровадження та розм 1ри надбавок, доплат,
премш, винагород та шших заохочувальних, компенсацшних 1 гарантшних
виплат встановлюються у колективному договор! з дотриманням нор
гаранты, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угода: :::
Мш 1мальна заробггна плата пращвниюв не може бути нижчою а д
встановленого законодавством мш 1мального розм 1ру заробПноУ плати.
Умови оплати пращ та матер 1ального забезпечення кер 1вника Пщприе: дтва
визначаються контрактом, укладеним 13 Уповноваженим органом у правд: ада
9.8. Оплата пращ пращвниюв Пщприемства здшснюеться у першочергоьо г
порядку. У С1 1НШ1 платеж! зд 1Йснюються Шдприемством П1сля в икон а над
зобов’язань щодо оплати прац 1 .
9.9. Прац!вники П 1дприемства провадять свою Д1яльшсть в 1дпов!дно да
Статуту, колективного договору та посадових шструкцш зпдно з
законодавством.

10. Контроль та перев1рка Д1яльност1
10.1 П1дприемство взаемод1е 13 закладами охорони здоров’я та шшими
закладами 1 установами, громадськими орган!зац1ями п1д час вир!шена:питань оргашзащУ й надання медичноУ допомоги.
10.2 Координуюча, консультативна та дорадча фунющ з питань оргашзад:.
управлшня як 1стю медичноУ допомоги в Пщприемств1 покладаеться на
медичну раду Пщприемства, яку медичний директор.
10.3 Контроль за яюстю надання медичноУ допомоги хворим на Пщприемств:
здшснюеться шляхом експертизи вщповщност1 якосю надано'У медичноУ
допомоги вимогам державних стандарте, норматив1в, кл!н1чних протокод:в.
1нших докуменювз медичноУ приктики.
10.4 Здшснення внутр1шнього контролю за яюстю наданння медичноУ
допомоги покладаеться на завщувач1в лшарьских амбулаторш.
10.5 Зд 1Йснення виб 1рковбго внутршнього контролю за яюстю роботи
п!дрозд!л!в
Пщприемства
покладаеться
на
медичного
директора
Пщприемства.

11. Припинення д1яльност1
11.1. Припинення д1яльност1 Пщприемства здшснюеться шляхом його
реоргашзацп (злиття, приеднання, подшу, перетворення) або лквщ ацп — за
р1шенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством УкраТни,
— за р1шенням суду або вщповщних оргашв державно!' влади.
11.2. У раз1 реоргашзацп Пщприемства вся сукупшсть його прав та
обов’язюв переходить до його правонаступниюв.
11.3. Лшвщащя Пщприемства здшснюеться лшвщацшною комю1ею, яка
утворюеться Засновником або за р1шенням суду.
11.4. Порядок 1 строки проведения лшвщацп, а також строк для пред’явлення
вимог кредиторами, що не може бути меншим шж два мюящ з дня
опублшування р1шення про лжвщащю, визначаються органом, який прийняв
р1шення про лшвщащю.
11.5. Лжвщацшна комю1я розмщ уе у друкованих засобах масово! шформацп
повщомлення про припинення юридично! особи та про порядок 1 строк
заявления кредиторами вимог до не!, а наявних (вщомих) кредитор1в
пов1домляе особисто в письмовш форм1 у визначен1 законодавством строки.
Одночасно лшвщацшна ком1с1я вживае ус1х необхщних заход1в 31 стягнення
дебЛорсько! заборгованост 1 Идприемства.
11.6. 3 моменту призначення лжвщацшно! ком1сп до не! переходять
повноваження з управлшня Пщприемством. Л1кв1дац1Йна ком1с1я складае
л1кв1дац1йний баланс та подае його органу, який призначив лжвщацшну
ком1с1ю. Достов 1рн 1сть та повнота л 1квщац 1Йного балансу повинн1 бути
перев1реш в установленому законодавством порядку. Лжвщацшна ком1с1я
виступае в суд1 В1Д 1мен 1 П1дприемства, що лшвщуеться.
11.7. Чергов1сть та порядок задоволення вимог кредитор1в визначаються

В1дпов1дно до законодавства.
11.8. Прац 1вникам Пщприемства, яю звшьняються у зв’язку з його
реоргашзащею чи л1кв1дац1ею, гарантуеться дотримання !х прав та 1нтерес1в
в 1дпов 1дно до законодавства про працю.
11.9. У раз1 припинення П1дприемства (л1кв1дацй', злиття, подшу, приеднання
або перетворення) ус 1 активи Пщприемства передаються однш або кшьком
неприбутковим орган 1зац 1ям в 1дпов 1дного виду або зараховуеться до доходу
бюджету.
11.10. Пщприемство е таким, що припинило свою д1яльшсть, 13 дати
внесения до Сдиного державного реестру запису про державну реестращю
припинення юридично! особи.

Прошнуровано та
пронумеровано н а __ ^аркушах

