
УКРАЇНА

02.06.2016

ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
IV 307 Р №__

м. Запоріжжя

Про затвердження змін до Статуту 
Дитячої лікарні № 1, викладених у 
новій редакції Статуту

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», рішеннями міської 
ради від 19.02.2016 №67 «Про перейменування вулиці Горького ь місті 
Запоріжжі на вулицю Поштову», від 19.02.2016 №81 «Про перейменування 
Жовтневого району міста Запоріжжя на Олександрівський район», від 
19.02.2016 №116 «Про перейменування Орджонікідзевського району на 
Вознесенівський район», від 27.04.2016 №36 «Про структуру виконавчих 
органів Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату Запорізької 
міської ради та її виконавчих органів», розпорядженням Запорізького міського 
голови від 20.02.2016 № 83р «Про виконання Закону України від 09.04.2015 
№317-УЇП «Про засудження комуністичного режиму та націонал- 
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки» щодо перейменування топонімів міського 
підпорядкування та демонтажу об’єктів монументального мистецтва міста 
Запоріжжя» та згідно з поданими документами затвердити зміни до Статуту 
Дитячої лікарні № 1, викладені в новій редакції Статуту.

Місцезнаходження Дитячої лікарні №1: 69059, м. Запоріжжя,
вул. Комарова, буд. 12.

В.В.Буряк

V: X

КП  «ЗМД «ДМ». Зад. Дг 2887-1000



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням міського голови 
02.06.20 і 6 : № 307 р _______

Керуючий справами виконкому 
міської рдрй •

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора департаменту 
-  начальник відділу лікувально-

департаменту охорони здоров’я 
Запорізької міської ради

РА. Омельянович

профілактичної допомоги

В.В.Ушакова

СТАТУТ
Дитячої лікарні № 1

(нова редакція)

м. Запоріжжя 
2016



1. Загальні положення

1.1. Дитяча лікарня №1 згідно єдиного державного реєстру являється 
самостійним комунальним закладом вторинного рівня медичної допомоги, 
основний вид діяльності -  діяльність лікарняних закладів (86.10) та загальна 
медична практика (86.21) та внесена до реєстру неприбуткових установ з 
присвоєнням ознаки неприбутковості (0004) та забезпечує кваліфікованою 
стаціонарною медичною допомогою дитяче населення Комунарського, 
Олександрівського, Шевченківського, Вознесенівського районів м. Запоріжжя; 
спеціалізованою (консультативною) та лабораторною поліклінічною медичною 
допомогою дитяче населення Комунарського, Олександрівського та 
Шевченківського районів м. Запоріжжя.

1.2. Засновником та власником майна Дитячої лікарні №1 є Запорізька 
міська рада.

1.3. Департамент охорони здоров’я Запорізької міської ради є органом, до 
сфери управління якого належить Дитяча лікарня №1 (орган управління 
майном).

1.4. Дитяча лікарня №1 має в своєму складі стаціонар зі спеціалізованими 
структурними підрозділами та приймальним відділенням по вул. Комарова 12; 
поліклініку № 1 по вул. Культурна 123; поліклініку № 2 по вул. Автозаводська 
86; поліклініку № 3 по вул. Брюллова 6, вул. Авраменка 14а та по вул. Карпенка 
-  Карого 7; поліклініку № 4 по вул. Поштова 32а та по вул. Поштова 55; 
імунологічну лабораторію по вул. Космічна 1306; господарські служби 
(харчоблок по вул. Чумаченка 49/10).

1.5. Дитяча лікарня №1 являється бюджетним закладом охорони здоров'я, 
діяльність якої повністю фінансується за рахунок місцевого бюджету та 
додаткових фінансових надходжень, одержання яких не заборонено 
законодавством України, є розпорядником коштів 3 ступеня, який отримує 
кошти для проведення видатків від головного розпорядника коштів -  
департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради.

1.6. Дитяча лікарня № 1 у своїй діяльності керується чинним 
законодавством України, зокрема: Конституцією України, Законами України, 
Постановами Верховної Ради України, Законом України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», Господарським кодексом 
України, Бюджетним кодексом України, Цивільним кодексом України, 
Кодексом законів про працю України, Законом України «Про здійснення 
державних закупівель», актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, нормативними актами Міністерства охорони здоров’я України, 
рішеннями Запорізької міської ради, рішеннями виконавчого комітету 
Запорізької міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами 
департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради та цим Статутом.

1.7. Дитяча лікарня №1 є юридичною особою згідно з чинним 
законодавством України, яка:

- володіє відокремленим майном, яке передано їй в оперативне 
управління;
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- має самостійний баланс, розрахункові рахунки в відділеннях 
Державного казначейства та в банківських установах;

- має печатку зі своїм найменуванням, відповідну печатку відділу кадрів, 
трикутні штампи, які застосовуються для лікарняних листків та виписних 
документів пацієнтів, штампи (відділ кадрів, бухгалтерія та інші);

- укладає від свого імені договори, набуває майнові та особисті немайнові 
права, несе зобов’язання, може бути позивачем і відповідачем у судових 
установах;

- створює підрозділи згідно з діючим законодавством України;
- не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності.
1.8. Дитяча лікарня №1 являється неприбутковим, некомерційним 

закладом охорони здоров’я, працює на основі виданої МОЗ України ліцензії на 
медичну практику, один раз на три роки проходить акредитацію.

2. Найменування та місце знаходження Дитячої лікарні №1

2.1. Повна назва Дитячої лікарні №1:
українською мовою - Дитяча лікарня №1;
російською мовою - Детская больница№1.
2.2. Місцезнаходження: 69059, м. Запоріжжя, вул. Комарова, буд. 12.

3. Види та предмет діяльності Дитячої лікарні №1

3.1. Види діяльності за КВЕД - 2010: діяльність лікарняних закладів, 
загальна медична практика, спеціалізована медична практика.

3.2. Предметом діяльності Дитячої лікарні № 1 є:
- забезпечувати в повному обсязі висококваліфікованою стаціонарною та 

спеціалізованою, лабораторною поліклінічною медичною допомогою дитяче 
населення;

- надавати невідкладну медичну допомогу хворим при гострих та 
раптових станах незалежно від місця проживання та віку;

- проводити комплексне та повноцінне лікування, медичну реабілітацію 
та профілактику захворювань;

- розробляти та впроваджувати в установленому порядку нові ефективні 
методики діагностики та лікування;

- активно співпрацювати з провідними науково - дослідними інститутами, 
Запорізькою Академією післядипломної освіти лікарів, Запорізьким медичним 
університетом, виконувати науково-практичні роботи з питань розробки та 
впровадження нових ефективних методів лікування;

проводити санітарно-просвітню роботу серед пацієнтів та 
обслуговуючого персоналу;

вживати заходів по підвищенню кваліфікації медичного та 
обслуговуючого персоналу;

- зміцнювати та поповнювати матеріально - технічну базу Дитячої 
лікарні №1;
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- проводити роботу по своєчасному виявленню патології серед дитячого 
населення, оформленню на диспансерний облік та оздоровленню;

- проводити в повному обсязі прищеплювальну роботу по профілактиці 
інфекційних захворювань;

- вести обліково-звітну документацію за формами, встановленими 
Міністерством охорони здоров’я, аналіз статистичних даних, характеризуючий 
діяльність Дитячої лікарні №1, зокрема, загальної захворюваності, смертності, 
інвалідності дитячого населення тощо;

- впроваджувати в практику сучасні методи діагностики та лікування в 
педіатрії на основі досягнень медичної науки і техніки.

3.3. На базі стаціонару Дитячої лікарні №1 працює кафедра педіатрії та 
неонатології з курсом амбулаторної педіатрії ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», яка 
здійснює взаємодію з організації та діяльності клініки на базі закладу, щодо 
консультативних, методично-навчальних та лікувальних функцій.

Стаціонар Дитячої лікарні №1 являється клінічною базою Запорізького 
медичного коледжу.

4. Структура Дитячої лікарні №1

4.1. Дитяча лікарня №1 має наступну структуру:
- адміністративно-господарські служби;
- стаціонар;
- поліклініка № 1;
- поліклініка № 2;
- поліклініка № 3;
- поліклініка № 4;
- імунологічна лабораторія.

5. Майно та фінансування

5.1. Дитяча лікарня № 1 для виконання своїх функцій має на балансі:
- основні засоби в тому числі: земельні ділянки, будинки, машини та 

обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар;
- інші необоротні матеріальні активи, які включають: малоцінні 

необоротні матеріальні активи, білизну, постільні речі;
- запаси, в тому числі продукти харчування, медикаменти і 

перев’язувальні засоби, господарські матеріали, паливо, горючі і мастильні 
матеріали, тару та запасні частини до транспортних засобів, машин та 
обладнання.

5.2. Джерелами формування майна Дитячої лікарні №1 є:
5.2.1. Кошти місцевого бюджету;
5.2.2. Власні надходження Дитячої лікарні №1:
- плата за послуги, що надається згідно з основною діяльністю;
- кошти, отримані від господарської діяльності;
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- отримані за надання платних послуг, які надаються у випадках, прямо 
передбачених діючим законодавством України;

» отримані від здачі в оренду майна;
- що надходять від реалізації в установленому чинним законодавством
України порядку майна;
- благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної
допомоги, внески від спонсорів та меценатів;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.3. Збитки, завданні Дитячій лікарні №1 внаслідок порушення фізичними 

або юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого 
самоврядування її майнових прав, відшкодовуються їй відповідно до чинного 
законодавства України.

5.4. Дитяча лікарня №1 має право надавати, за згодою власника 
комунальної власності, в оренду майно, що закріплене за нею на правах 
оперативного управління юридичним та фізичним особам відповідно до 
чинного законодавства України.

5.5. Дитяча лікарня №1 включена в реєстр неприбуткових організацій з 
ознакою неприбутковості 0004.

5.6. Статутна діяльність Дитячої лікарні №1 здійснюється за рахунок 
коштів місцевого бюджету на підставі затвердженого кошторису, який 
формується на основі розрахунків по кодах бюджетної класифікації.

5.7. Використання коштів затверджених згідно кошторису на рік:
- поточні видатки (оплата праці і нарахування на заробітну плату, товари 

та послуги);
капітальні видатки (придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування).
5.8. Кошти загального та спеціального фонду витрачаються згідно 

є диного кошторису закладу затвердженого департаментом охорони здоров’я 
Запорізької міської ради на рік.

5.9. Кошти, не витрачені на кінець фінансового року: бюджетні - 
перераховуються на рахунок головного розпорядника, спеціального фонду - не 
підлягають вилученню та обліку при визначенні бюджету на наступний рік.

5.10. Основні завдання господарської діяльності:
- вдосконалення та організація розробки комплексних заходів щодо 

поліпшення господарської діяльності;
- здійснення керівництва і контроль за господарською діяльністю всіх 

підрозділів Дитячої лікарні №1;
- організація роботи та перевірка діяльності підпорядкованих підрозділів 

з питань забезпечення пожежної безпеки та охорони праці;
- проведення та контролювання разом зі структурними підрозділами 

Дитячої лікарні №1 комплексних заходів щодо запобігання порушень 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- забезпечення працівників необхідними нормативними актами з охорони 
праці: правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями тощо;
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- створення відповідних умов згідно санітарних правил упорядкування, 
обладнання та експлуатації Дитячої лікарні №1, перебування хворих в 
с іаціоиарі, праці медичних працівників та працівників інших служб;

- проведення заходів щодо забезпечення ефективного функціонування та 
ремонту медичних засобів;

- підготовка проектів загальних для Дитячої лікарні №1 наказів, положень 
тщо, з питань фінансово-господарської діяльності, здійснення контролю за їх 
додержання.

6. Права та обов’язки Дитячої лікарні №1

6.1. Дитяча лікаря №1 має право:
- займатися загальною медичною практикою, спеціалізованою медичною 

практикою;
- вести фінансово-господарську діяльність, яка не суперечить діючому 

законодавству України;
- займатися придбанням ліків, в тому числі придбанням, перевезенням, 

зберіганням, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів згідно чинного законодавства України;

- одержувати благодійні внески від фізичних та юридичних осіб;
- отримувати благодійну та гуманітарну допомогу від благодійних 

фондів, юридичних та фізичних осіб;
- змінювати штатний розпис Дитячої лікарні №1 в межах штатної 

чисельності та категорій персоналу;
- оскаржувати в суді вимоги або дії фізичних та юридичних осіб, що 

порушують права Дитячої лікарні №1;
- укладати договори на придбання товарів та послуг відповідно до 

чинного законодавства України;
- вносити зміни в кошторис доходів і видатків згідно чинного 

законодавства України;
- преміювати працівників Дитячої лікарні №1 з фонду оплати праці та 

виділяти їм матеріальну допомогу згідно до чинного законодавства України;
- користуватися пільгами, які згідно з чинним законодавством України 

надані закладам охорони здоров’я.
6.2. Обов’язки Дитячої лікарні №1:
- вести свою фінансово-господарську діяльність відповідно до чинного 

законодавства України та цього Статуту;
- створювати для працівників належні і безпечні умови праці, 

забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил 
і а і юрм охорони праці, соціального страхування;

- забезпечувати своєчасну сплату податків і інших обов’язкових платежів 
иідновідно до умов своєї господарської діяльності та чинного законодавства 
України;

- розробляти і реалізувати кадрову політику, контролювати підвищення 
к вал іфі кації працівників;
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- здійснювати реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;
- здійснювати медичну практику відповідно до чинного законодавства 

V країни,

7. Органи управління Дитячої лікарні №1 та їх компетенція

7.1. Поточне керівництво Дитячої лікарні №1 здійснює головний лікар, 
який призначається міським головою на умовах укладеного контракту 
підмові дно до чинного законодавства України. Строк найму, права та обов’язки, 
відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення та 
і піп і умови найму визначаються у контракті.

7.2. Головний лікар:
- здійснює керівництво діяльністю Дитячої лікарні №1, медичними та 

фінансово-господарськими процесами згідно з чинним законодавством 
України;

- забезпечує раціональний підбір кадрів;
- назначає своїм наказом заступників по узгодженню з вищими органами 

охорони здоров’я;
- створює необхідні умови для підвищення кваліфікаційного і 

спеціального рівня працівників, організує та забезпечує умови для 
повноцінного лікування, харчування, медичної реабілітації та профілактики 
захворювань;

- забезпечує додержання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, 
техніки безпеки, охорони праці;

- видає в межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;
- контролює організацію лікування, медичної реабілітації та профілактики 

гахворювань;
- представляє Дитячу лікарню №1 в органах місцевого самоврядування та 

в судових органах;
- приймає рішення по поданню позивів до судових органів від імені 

Дитячої лікарні №1, здійснює інші юридичні акти;
- відповідає за додержання вимог цього Статуту;
- відповідає за цільове використання бюджетних коштів та організацію 

бухгалтерського обліку;
- розподіляє обов’язки між своїми заступниками, затверджує положення 

про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників;
- укладає колективний договір з профспілковим комітетом і несе 

відповідальність за його виконання в межах своїх повноважень.
7.3. Заохочення та дисциплінарні стягнення щодо головного лікаря 

Дитячої лікарні №1, застосовуються Власником з подання органу управління 
майном згідно чинного Законодавства України.

7.4. Трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників 
представляє та захищає первинна профспілкова організація Дитячої лікарні №1.

7.5. Виборний орган первинної профспілкової організації Дитячої 
зікарні №1 діє в межах прав наданих Законом України «Про професійні спілки,



7

іч права та гарантії діяльності», Статутом професійної спілки працівників 
схорони здоров’я України та чинним законодавством України про працю.

8. Облік та звітність

8.1. Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку та надання 
фінансової і статистичної звітності визначено згідно із Законом України «Про 
і>\ \і а:перський облік та фінансову звітність в Україні».

8.2. Основні завдання бухгалтерського обліку Дитячої лікарні №1:
- здійснення ведення бухгалтерського, податкового обліку і складання 

фіііапсової звітності з метою надання внутрішнім та зовнішнім користувачам 
пової, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 
і і я.паюсті і рухи коштів;

- збирання, оброблення і відображення первинних даних про фінансово- 
і осподарську діяльність;

- систематизація даних з метою узагальнення і одержання підсумкової 
інформації про фінансово-господарську діяльність;

- забезпечення необхідними даними, з метою здійснення контролю за 
виконанням планів діяльності, режиму економії;

- забезпечення єдності показників обліку на всіх рівнях управління.
8.3. Основні функції бухгалтерського обліку:
- ведення бухгалтерського обліку відповідно до єдиних методологічних 

основ, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
«пі 1 1 ііс гь в Україні»;

- складання на основі даних бухгалтерського і податкового обліку 
фінансової, податкової та статистичної звітності і подання її внутрішнім та 
юннііннім користувачам у встановлений термін;

- відбивання на рахунках бухгалтерського обліку всіх фінансово- 
і осподарських операцій відповідно до чинного законодавства України на 
піде іаві наданих первинних документів;

- підготовка пропозицій по удосконаленню бухгалтерського обліку з 
\ рахуванням діяльності й технології обробки облікових даних;

- участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової 
тільності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів установи.

8.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, 
іайсзпечення облікового процесу, формування облікового апарату, 
іабсзпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та 

11 раці вішками, які причетні до бухгалтерського обліку, правомірних вимог 
и\хі ал іера стосовно дотримання порядку оформлення та подання до обліку 
відповідних документів покладено на головного лікаря.

8.3. Головний бухгалтер несе відповідальність за дотримання 
не іановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку. 
І Іітписуг сумісно з головним лікарем документи, які являються підставою для 
прийому та видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, розрахункові, 
прсамсі ні та фінансові зобов’язання, візує господарські договори.
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9. Відповідальність

‘>1 Дні я ч ; і лікарня №1 несе відповідальність за порушення договірних 
іпікиГч сни., розрахункової дисципліни, вимог до якості наданих медичних 
Ні >1 ІN І 1 а IIIIIIИ X п ра вил здійснення лікарської діяльності, відповідно до діючого 
і.імміоланс і на України.

10. Припинення діяльності Дитячої лікарні №1

10.1. Дитяча лікарня №1 припиняє свою діяльність шляхом реорганізації 
(гінмя, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації -  за рішенням 
мі'ппіііпіка (Запорізька міська рада), а у випадках, передбачених чинним 
іамнюлавс і вом України -  за рішенням суду.

10.2. Реорганізація або ліквідація Дитячої лікарні №1 здійснюється 
виключно відповідно до вимог діючого законодавства України.

10.3. У разі реорганізації Дитячої лікарні №1 вся сукупність прав та 
ооов'язків переходить до його правонаступників.

10.4. Ліквідація Дитячої лікарні №1 здійснюється ліквідаційною комісією, 
яки у і ворюється Власником або за рішенням суду.

10.5. Працівникам Дитячої лікарні №1, які звільняються у зв’язку із 
реорганізацією або ліквідацією, гарантується додержання їх прав та законних 
іп гсресів відповідно до чинного законодавства України по працю.

11. Заключні положення

11.1. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації 
відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться, погоджуються, 
за і верджуються і реєструються у встановленому чинним законодавством 
України порядку.
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