но

кої ради

СТАТУТ
комунального некомерційною підприємства
«Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги”
диіпропетровської
Апостолівської міської ради Апостолівського [:пйону
області
(НОВА РЕДАКЦІЯ]

(гамет

м.

Апостолпвс

майна

Випучення
5.340. Інші джерела. нс вабороиеиі законодавством,
передбачених чинним
місце лише у випадках.
Пцнрикмсгва може маги
тисяча
,..нонодовствіміУкраїни
становить; іооооо грн (одна
5.44 Статутний капітал Підприємства
статутних
тінень 00 копійок)
виконання
для
Підприємство може одержувати кредити
.
завдань під гарантіюЗасновника
майно. авиріппепе та пим
Підприємствомає право надавати в оренду
відповідно
та фізичним особам
пі праві оперативною управління.юридичним
України
законодавсіва
ш чиипото
бухгалтерським
чдійснює оперативний.
самостійно
17. [Ііпприємспю
звітність і подає ії оріапам
т'ы веде статистичну.бухівлтерс'ьиута медичну
піяііьнос
за відповідниминапрямами
;.новивиаженимздійснювати контроль
порядку.
'таконодавствпм
єііяприх-метва у визначеному
відповіпнп
використовуються
з.п. Власні надходження Підприємства
ю чинного законодавсгваУкраїни.

м.

і

6. Права та обов'язки
о.]. іііапригмство має право.
передбаченому законодавством.
Звертатися у порядку.
6.І ].
виконавчої влади. органів місцевого
,іо центральних та місцевих органів
іоргаиізацій незалежно відфори
самоврядування. атакож підприємств
інформації та матершнх.
та підпорядкування, для отримання
впасностл
завдань
нспбхщнихнпя ннконання поклшіенихна Підприємство
статутну
і
Самостійнопланувати. організовувати вдіисиюавтисвою ,то своіх
відповідно
свого
розвитку
основні
напрямки
вичііачати
пильність.
від іосподарськоі
отримані
числі
спрямовувати
іноісгі. у тому
іввнаіп,
його матеріально-технічне
',ііялыюсті кошти на утримання підприємства та
ізбсчпечеппя.
установами.
в
підприємствами
Уклалгітн госпо- рські угоди
о.
власності
та підпорядкуввння. атакож
срганпапіями неэмежип від форм
здійснюватиспівробітництво
законодавства.
по
особамивідповідно
фізичними
ШО'ШМНИМИ оріпніавшяиингшовыно до законодавства
грошових Кпштів
О.].4. Самостійно визначати напрямки використання
України.
порядку. визначеномучиннимааконодансгвом реконструкцію. капітальний
во.
будівниш
. Зційснювзти власне
законодавствомпорядку
'Ш поточний ремонтосновнихфондів у витначеному
реалшиціі своіх
о.! .ь. Залучати піднршист на. усганкши та організаціїдля
порядку
и на ІуТНИХаавпаньу визначеномуваконодавством
МЛ. Снішіранншвги 'і іншими центрами та лікувэлвне-профілактичними
установами
шклшіамивторинногоіатроіинноіо рівнів, науковими
належать ди иоіо
від. Надавати консультативнудопомогу1 питань. що
на їх шпи'г.
номпсгснін спешапіствмінших закладівохорони здоров'я
відповідно
643). Створювати структурні підрозділи Підприємства
погодженняміз Замовником
до чинного'мктш панства України за

ма

=

,»

м

“Підшвпиків
Підприємства здійснюється
.
іііі'ісріпькічу
мкм; иіііііпі платежі ш снююгься підприємством
.ди Щіііпітішіі корп., .«Міь щодо Щішпи праці
чл. іірцііішпі
:ііміриыства іірпвадягь свою діяльність відповідно
шпосадпвих інструкцій Ліди“
КОЦШКЕНННОГП
потвору
,ііі ідіііі
,

-

цнОНН,ШВі:іпіші.

. )М»

" 'ін
“ння

ЦКШ.

перевірка діяльності

Ні

(дійсним оперативнийта бухгалтерський
'АаНИХ
іііпе обробкута облік персональних
Порядок
»--.т і.. іііі. ф Кансо“) та кадрову звітність
статисіичшп.
даних.
.: між) ... обліку ііерсіінмьпих
і ииііідчапьси чинним законодавствомУкраїни
:іиіниті Піщаний медичної допомоги хворим '
відповідностіякосґі иьшан
м
і
.

цііі-піг

,

*

аматор-Амі.м піт-і
11! :.
і'іі ..,
Пііітіііиі ічї ..іціичціі- ,ІОіЮ'М'
ш
.сіі іеііііхі ГТ'Ч

:. пімсшіііі“ -;.

.

«

.

.

-

ііішіі експертизи

піп-.іхіііим принципам доказової медицини, вимоіам
кмчрщіи 'ілорон'я із діючоиучакпнтшв 'гну

ім

ІІрипнненни діяльиос
іі
м.мщсті Підприємства здійснюється шляхом
і

Ч. нім
“:Оргшіішш
цпішсішяы іі. ,,
і.. рішеннями іі
.

»

..».

і

ьиіінік

-

х

им

або/Ііквідап ,
передбаченихчакпнплавствомУкраїни.
ііодіі'іу

иііы

і

Перетворення)

Його прав
ІІ.2 у Ріці міріапішпіі підприємства вся сукупність
.і
іііі ІШЧНЩЩЄЛУПНИКЇВ.
обов яхмв пе"сні-тн
ліквідаційною кпміьією.
'щійсііюгться
купа
!'.Х .і'
ППІЧЄННЯМ суду
яьсіііііііііпі м.
атакож Шрек
:
помелі-ннм ;іікиііівції.
4.
місяці
чи іші не инжс бути меншим НіЖ два
Ця іігс [Я!-ЦЕН ім
органом. якии
іікіхідаіііш.
виіііачшоться
; ііііі гііііпііді,
три
”шипіт
ешіійнявріі
машині
і :
із
...іуі хцірукованих засобах
.ш
ищи шення юридичної особи та про ппржюк
!Нфнр'ніэіії ПР“
кредигорів
івідомихі
'
іСТрОУ тіііі- ім іііііі Ч ііінєі. анаявних
і.і , мі і>іііііиі віпішчеііі законодавствомсірпки
навідміну" пі !""
«ш-іі-іи шина: уСік необхідних Заходів Зісіяіненіія
і.
()ДИОЧМЧО ..: '
ГА

із

і-

і

і,

і.

Ші

і

-

.»

«

лсбііітііиііі

:

ім

У

-

.

.

.

>

т

і і-Іііііірищшки.

"МГ

і
”типам-.і»: .Ч'Квідппі іісі комісії до неї парехопигь
ІІі;ііігіииістііом «ііквідаційна комісіи вишня
ііоиіііівмсніііі
,
і'ин» штаму. який іірихнвчив ліквіііщіійну
*іікнішіігїіііш *н-ж 'і
повинні пии
читачі; ЛіКНУПШПИНОГО балансу
комісію
'
*Ріііі'ідіііЬІіЦЗЧііпридісу.
4і4
ім.-і ;
і.
пере: іі
[]!ЛПРИГМСТВЗ.
відімені
і-Иідіиіп
исуііі
них!“,п
.ІіІдШ'МЦійіи
ню інш.-,. м..
,

іі
.

,

н,”. Чиґ'тш
.., нм нн. 'ш'юшденнл вимог кредиторіввичначакпжя
вщповідмп,ю
Н.з. швидшими їїыпригжчства якітв'щняються узв'ятку чаша
реорканїщшкю
и!
:.шчкґд »агцнтусться дотримання їх права тінтересін
ншноеішюдп шт,-ш,! , «.,тц про принт
ІІ.”. Уі'дч
шт» и,: ши Підприємшва «пі квідаш шиття. ппділу.
припини-ни чи. :!
!Юиви Підприємства передаються одні
або кільком чи
ш ьтмтшшям відповідноговиду або шрахивупься
до доми, бкц а .п,
«.:.
»нмим пю припинило свою шяльнісгь іашпи
внесении ,1пґ"нмтп
ищут щиру Запису про державну рєштрапію
нрипичзнпяцщш шт
Н.ш.
ц
:..
трґчбачечо Іши ('татущм, рсгулюгчьсп
Чаконолмш'цшм*
.

.

,

.

нм.

ч

!2 ПОІ'ЬНА

::,я. Чани
Іжикл' АН
'

рсістрт]

іи(

,

)

Ім'

Ц
при

“. КНИЖННЯ ЗМІН ЦО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
.

»

ш'нг мається за рішенням

.

.:
.

..

'!

к.»,ж-

и:

н;

Засновникишляхом

и ик/шяштть обов'язков'
идиншшвстпомУкраїни

державній

о.і.іо. Здійснюватиінші права; що не суперечатьчинномузаконишвству
61. Піііпришсшо
о.2.і. Створює нвііожні )иовн я високопродукіивноїпраці. забечпечуґ
Юдсржання виконодввствапро працю. правил та норм охорони праці. техніки
“СЧПСКИ.сошшиьноюстрахування
о.2.2. Здійснює бухгшперський облік, веде фінансову таотатистичну
івіі ііісті, тгідію Х'іаКОНОЛВНСТВОМ
б.]. Обов'язки Пілприґмстиа:
ом, Квр>ватисьусвоій діяльності Конституцією України. законами
> країни.
актами Президента України
га Кабінєґу Міністрів України.
норматив-правовими актами Міністерстваохоронивноров'в України, інііінми
актамиі а ііии Статутом.
іюр'іштикіш-правовими
6.3.2. Плануваіті свою діяльні “ь 'імєтою реалі іації єдиної комплексноі
игики н іаііуві охорони здоров'я ііі своі-о вапрвмвуі на територіі
Міпстолівськпїоб'єднаної т-ориі оріальноіі ромнни.
. (“іворювши для працівників ншуожні ібсзпсчні умови
прєші.
Юбедпєчувати нпіієрмвви чинного явконодавстваУкраїни про працю. правки
яо нори охорони повні. [СХЩКИ осіноки. соніаны-іото страхування.
ом. гноєінечяваіи сиогчцсну сплату податковихта ІНШИХ обов'язкових
'Паісжів в урахувзндям своєї статутно' діяльності та відповідно цп чинного
,

ханонііііавсіна

»

краіни

б.].б. Розробляти та ремічовувати кадрову політику. кіттроиювіші
КВШПФІКНЦЇІ працівників.
Ати-клювати Н.ІЗСНІ надходження та витрачати їх в інтересах
ІІілприєиста ііцгіоііідіно по чинногозаконодавстваУкраїнита цьогоС'іаґуіу.

Підвищення
6.315.

7
привліииип присметвом
7.І. Управління ІІідпршмством здійснює Апостлівська міська рада
і'їасновник).
7.2. Поточче керівництво (оперативна управління] Пілприємсчвом
снює керівник Нітритивц директор. який призначається на посаду
ЗШЦЬНЯЄ'ІЬСЯ
нві іо рініоіііівн Аносіоііівсвкоі міської ради відповідно ло
порядку. вичндчєпого
чинним законодавством. та який відповідає
квштіфіканіпиим
вииоіви Иінш'іерсгна охорони здоров'я Укріни гірон
иннму. нрова. обов'язки відповідіцьністькерівникаПідприємства.умови иіно
матеріального'іабв'іпечення. інші умови нвнму визначаютьсяконтрактом.
7.1.'іаснпвмііь ХВжііспикГ
7.'6.І. ВИКЧЙЧЗГ іщовш напрямки діяльності Підприємства. затверджує
шани діилыюсгі т. 'іііїти про його виконання.
1 гворияосСтаґуі підприсмстватмміии но иьіно
т.з.з Затокрііжи фінансовий іііівв гіііінриі-мвтва тв коіітролкх його
виконання.
Укіівдік, і чоіриввс коні-рвкі ікерівником підприємствата з“ ііісиіоє
контрониіа ііоі о викоіінініим
і

3

і

п.;.

ты.

и.

Ііідпригмсіво має право укладати угоди (договори).
«потових шпспбистих немайнових прав. нести обов'наки Бути

набувати
особою.

ш бцрі: участь усправі. щпршшядагтьси всудах Украіни міжнародних
': 'геієПських судах. самостійно визначає свою організаційну отруитуру.
«і.

що

Підприємство
чисельністьі затверджуєштатнийрозпису встаноыіеномупорядку

'іює

4». Підприємствонадає медичні послуги

*

н-нк

.

на підставі піценвіі нв медичну
ті види медичної
пшенчії на медичну

Підприємство маоправс здійснювати лише

мини. якілотволені оргвнои піденвуввннв

птім

при вилвні

5. Статутний шнітан. Майно тн фіипнс'уваиии
51. Маи'нц Підприємства ( комунальною власністю ішкрішіюсгося
'хі нанраві операіивного управління Майно Підприємства становлять
інші
,нв-іоротні та оборотніактиви. основні ваеоби ів грошові кошти. в також
Засновником вартість яких відображоііьои
иооу
поредані
они-ті.
..імо: Іійшшу бннанеі Підприємства.
51. Підприємство немає право відчужувати абоіншим споспбом
фондів
іііікіряджатисьзакріпленимза ним майном. шо належитьдо основних
=е=попвренньоі попи “Засновники. Підприємство не має права бениплапіо
чиіріаинннм
!эрслзвяти натежне йому мвино третім особам (юридичним
.:спбаи] крім випадків. прямо передбачених законодавством. УСіпт ння.
містоцютыя відмови відправа на земельну діпянку. іноаиаходнтвен
відчуження. вирішуються виключно
ниєіашнеі Підприємєтва абоі'і'
д.ісішвником.

.Джсрепзми формуваннямайна та коштів Підприємсгва с:
.І. Комунальнемайно. передане Підпригметвувідповідно до рініенни
створення.
: ч.:. Кошти міеневоі-о п.оджоіу
Власні | ,іходжеппи Підприємства: кошти ВідЗддЧі воренду и:
хіайпа. закріпленим на праві опера'іивного управління.
Засновники)
піци
мчшти та іНШе майно. шер“ ані від реалізаціїпродукції(робіт, ппсчугі.
.].4. Цільові кошти.
.3.5. Кредитибапкш.
никонввноі
55174 Кошти. отримані ів договорами; центрыьним органом
гарашій
;; іди. шо рештіаує державну паттику ) сфері державних фінансових
медичногообслуговуваннянаселених
.7. Майно. придбанеу інших юридичнихабо фіаиннихосіб
в
мл. Майно. шоивдходить безоплатно вбоу виґпяді бевповоротноі
є.,»мшіспвої допомоги чи добровільних благодійних внесків. пожврінувнні.
оридиниих іфівнчних осіб: надходження коштів навиконипнн поп,».
епіііально-скономічногоршвитку району. нрогрвм роши'гкумедичної що
т.ч. майно та кошти. отримані а інших джерел. на забороненихчинним
іро ііоі о
»

ш.

пн

.

ііншюнстном

України

та спрямування хворих на консуль'ґзшю
. оргвнівапія відбору
.мдвнння дозаклалів охорони здоров'я та уотвнов. Щонадають втпринну
;.іыппвпнуі 'гатрвтиниу (високоспеціалізовануі медичну допомогу.
мм підбору хворих насвнаторнокурортне лікування гареабішіашю
..г іішченоиузаконодавствомпорядку:
дотримання и"
'в 113 іВВИХ стандартіву сфері охорониздоров'я:
. упровадження нових форм та методів профілактики. дідгпомнви.
ндння та ревбілітаиі тнхнорюввнв тн стані
. проведення овопортити тимчасової непрацездатності таконтполю
. видачею листків иенрвнетднтноо н.
осіб
- направления ннмедино-сннітврнуекспертну коміоно
. ііікою в1 рагою првцездвт ності;
освітныурш'яснюпшґьноїробиш
та
проведенніінформвдіин
. додану
арок насєлєння щодоформування здоровогоспособужиггя.
- )чаоть удержввних та регіональних програмах щодо орґанишиі
іыпвоґо табевноионня Шкарськими часобами нвоепення унизиаченому
коіюдавством порядку та відповідно до фінансового бюджетною
ооо течення галузі охорони здоров'я:
. участь упержввних тарегіональних програмах щодо скрипіпювих
обстежень. 'профілпктики. діагностики тнлікуввння окремих захворювань
Ппрядку. визначеномувідповіднимипрогрвмвми тв законодавством.
- участь у визначеннт проблемнихпитань надання первинноґ мецичпш
'зопомоги у населення.що проживає на території Апостолівськоіміськт ради
ці ш. яхін їх вирішення:
. надання рекомендацій оріоиам місцевого самоврядування щодо
місьноґ
ротробки плвнів розвиткупервинноімедичноїдопомогиАностонівоькоі
піди:
. медичнапрактика:
Підприґмства
. витнвчення потреби структурних пшрочдіши
медичному
..і населенняу лікарських'іасобш' нирооах медичногопризначення.
починанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступним
евщчвсною тв якісноюмецичноюцопомпшю:
. моніторинг забезпечення Іаряціональнг використання Лікарських
медичного обпа'нання
штабів. виробів медичною приннвневни.
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:в транспортнихввоооів.
. вдоетне-іеннв підготовки. перепідготовки тв ПІДВИЩЕННЯ кпшпфікиції'
ірццівниківПідприємства.
придбання. пересилання. иілпуск
. вберіг-явив.
пореветенпя.
використання. знищення наркотичних засобівв психо'ірппнш рс-пінин.
х аналогів та прекурсорів. шмісників їх аналогів. отруипих исилыюшючих
України:
«линии (засобів)11 ідно з вимогамичинногозаконодавства
'
'
'
медики
для надання
,,
- з
.:шітарної допомоги. втому числі чалучення лікарів. що працюють як фїіичш
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1.3щшльніположеиии
«Апостолівськи'
Комунальне некомерційне підприємство
Аностолівсвкоі міськ і рани
іізгвіііііюї медика-санітарної допомоги»
Підґірисмсівп)
інаііі
оелнсті
Диіпрппетровської
і ісіолівського раиону
унітарвим вокомернійиии
. ы .іадом
охорони здоров'я - комунальним
в
допомогу будояким осоави
ирвємством. віонодас первинну медичну
ввконодавством Украіни та цим Статутом,
новинку та на умовах. встановлених
Аностіьіівсінн»,
ваоеленіоі
захворювань
в інкок вживає ихопів іт профілактики
міської ради тв підтриманняіромвдськогоздоров'я міськоі ради від іі ім ЗОШ
Апестолівсько'і
1.24 Відіюізіяно до рішення
порвиниоіменико
ПТУ-ПМП кпмуишіьиий твклв/і «Апостолівськийнснтр
комунальне
у
рсортанітавн'
" меііишу
санітарної допомоги» перетворений нніяхом
“
'
ЦСМІіЗ

і

.,

.

і

“

"

центр

«.

Міськоі ради.
санітарної;юпимоґи»Аііостолівськоі
майна.
Підприємство; правонаступникомусього
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всіх прав та обов-вікні
"
"
мі
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ЩііЮМОГи»

управління майном
Засновником. власником тапрґаііом
Апостолівського рниоиу
Підприємства. є Аітосіовівоька міська рівнаЧвсііовинкі.
Ііідґцшмігі'іш
,
ідвііі
обтасті
ііііінропвіровськві
підзвітнимта підконтршіьнимЗасновник)
( іііді'іорядковаііим
некомерційну дівііьііівіь.
м. Підприємство здійснює ґосподарську
інших результатівбез мети одержані-ія
спрямовану на досягненнясоціальнихта
прибутку.
(прибуткііііІіілппипісіви
І.Б. Забороняєтьсярозподіл отриманих входів
і(ПхІ)Ііа.ііыІпіґ)
Працшників
або їх частини серед засновників іунасниківі.
іхньоі
ііраиі.
нарахуванняоноино
некомерційною ні приємства ікрім оплати
і .ііітім
ііння та інших пов“язаних
СОЦІШІЬНШОвнескуі. членів орґанів упра
.
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»
в розумінні іі.
і.о. Не вважаєтьсярозподіломдоходів Підприємства.
доходів іприбуікші виключні
гзіуіу. використання Підприємствомшасних
такті“ венриб, гковоі оріанівріні.
на
утрнмвнмя
видатків
,іія фінансування
діяльності.нишачсник .и .у іом
реалі таніі мети іні. ей. тавііавьі т ванряиів
Коистніуноіо укра-ініл. Пішіригмствиу своїй діядьності керується
Украіни.
таконнми
України.
кодексами
іоснонврсвким та Цивільним
Укр' ни та Кабінет
ППС'ІШЮВЗМИ
ВерховноїРади України» актамиПрезидента
всіх закладів пхпрони ідорон я
Міііізірін Укра" іи. загальнообов'ячковимидля
Украіни.
щоров'я
Міністерства охорони
таінсірукніи
Іієікааів
пеніршпмих оріаиіи
витальиообов'ніковими нормативними актами інших
виионввиоі інши
виконавчої влещи. вілповшних рішень Місцевих оргввів
Ствтутом.
органів місцевою самоврядуванняіз ним
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