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саL`IОврядування,   а  також  пiдприсмств  i   органiзацiй,   незалежно  вiд  форм
шасностi   та   пiдпорядкування,   для   отримання   iнформацi.і.   та   матерiалiв,
Ееобхiдних для виконання покладених на Пiдприсмство завдань.

6.1.2.  Планувати, органiзовувати i здiйснювати свою статутну дiяльнiсть,
шзначати основнi напрямки свого розвитку вiдповiдно до сво.і.х завдань i цiлей,
!- тому числi  спрямовувати  отриманi  вiд  господарсько.і. дiяльностi  кошти  на
}:тримання Пiдпри€мства та його матерiально-технiчне забезпечення.

6.1.3. Укладати   господарськi   угоди   з    пiдпри€мствами,   установами,
оршiзацiями  незалежно  вiд  форм  власностi  та  пiдпорядкування,  а  також
фiзичними особами вiдповiдно до законодавства.

6.1.4. Здiйснювати будiвництво, реконструкцiю, капiтальний та поточний
реіюнт основних фондiв у визначеному законодавством порядку.

6.1.5. Залучати пiдприсмства, установи та органiзацi.і. для реалiзацi.і. сво.і.х
mтутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.6. Спiвпрацювати з iншими закладами охорони здоров'я, науковими
}шановами та фiзичними особами-пiдприсмцями.

6.1.7. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його
m.`шетенцi.і., спецiалiстам iнших закладiв охорони здоров'я за .і.х запитом.

6.1.8. Створювати  структурнi   пiдроздiли  Пiдприсмства  вiдповiдно  до
чшшого законодавства Укра.і.ни за погодженням з Органом управлiння майном.

6.1.9. Здiйснювати спiвробiтництво з iноземними органiзацiями вiдповiдно
шD законодавства.

6.1.10. Здiйснювати iншi права, що не суперечать чинному законодавству.
6.2. Пiдприсмство :
6.2.1. Створю€ належнi умови для високопродуктивно.і. працi, забезпечу€

юТержання законодавства про працю, правил та норм охорони працi, технiки
безпеки, соцiального страхування.

6.2.2. Здiйснюс бухгалтерський, фiнансовий, бюджетний та статистичний
Фблiк, веде звiтнiсть згiдно 3 законодавством.

6.2.3.Пiдприсмство     складас,     пода€     в     установленому     чинним
занонодавством порядку бухгалтерську,  фiнансову,  бюджетну та статистичну
шiтнiсть   та   несе   вiдповiдальнiсть   за   .і-і.   достовiрнiсть   перед   органами,
щовноваженими здiйснювати контроль.

6.3. Обов'язки Пiдприсмства:
6.3.1. Керуватись  у  сво.і.й  дiяльностi  Конституцi€ю  Укра.і.ни,  законами

Ъ-краШи,    актами    Президента    Укра.і.ни    та   Кабiнету    Мiнiстрiв    Укра.і.ни,
крі1ативно-правовими актами Мiнiстерства охорони здоров'я Укра.і.ни, iншими
крі1ативно-правовими актами та цим Статутом.

6.3.2. Планувати свою дiяльнiсть з метою реалiзацi.і. сдино.і. комплексно.і.
шолiтики в галузi охорони здоров'я мiста Запорiжжя.

6.3.3. Забезпечувати сво€часну сплату податкових та iнших обов'язкових
пLпатежiв з  урахуванням  сво€.і. статутно.і. дiяльностi  та вiдповiдно до чинного
шонодавства Укра.і.ни.
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6.3.4. Розробляти   та   реалiзовувати   кадрову   полiтику,   контролювати
пiцвищення квалiфiкацi.і. працiвникiв.

6.3.5. Акумулювати власнi надходження та витрачати .і.х за наданi послуги
з   метою   забезпечення   дiяльностi   Пiдпри€мства   вiдповiдно   до   чинного
законодавства Укра.і.ни та цього Статуту.

7. УПРАВЛ1Ш1Я П1дПРИ€МСТВОМ

7.1. Управлiння  Пiдприсмством  вiд  iменi  територiально.і.1ромади  мiста
3ашорiжжя здiйснюсться Власником, Органом управлiння майном згiдно даного
Статуту    з    врахуванням    iнтересiв    трудового    колективу,    закрiплених    в
КО.1еКТИВНОМУ дОГОВОРi.

7.2. Поточне    керiвництво    (оперативне    управлiння)    Пiдприсмством
Шйснюс директор Пiдприсмства, який призначасться на посаду i звiльнясться
вiшовiдно до порядку, визначеного чинним законодавством, та який вiдповiдас
qшIним квалiфiкацiйним вимогам.

Спостережна  рада   Пiдприсмства   (у   разi   .і-і.  утворення   за  рiшенням
Впасника) контролюс та спрямовус дiяльнiсть керiвника Пiдпри€мства. Порядок
}гтворены  СпостережнО.1. ради,  органiзацiя дiяльнОСтi Та .1-1. лiКВiдаЦiЯ,  ПОРЯдОК
шрнзначення  членiв  Спостережно.і.  ради  затверджу€ться  рiшенням  Власника
hшовiдно до законодавства.

7.3. до компетенцi.і. Власника належить:
- визначення основних напрямкiв дiяльностi Пiдприсмства;
- затвердження статуту Пiдприсмства та змiн до нього;
- погодження Пiдпри€мству договорiв про спiльну дiяльнiсть, за якими

шористовусться   нерухоме   майно,   що   перебува€   в   його   оперативному
±пішравлiннi, кредитних договорiв та договорiв застави;

-здiйснення  контролю  за  ефективнiстю   використання  майна,   що   €
Ёнiстю  територiально.і. громади  мiста  Запорiжжя  або  спiльною  власнiстю
і#тернторiальних громад) та закрiплене за Пiдпри€мством на правi оперативного
Fкравпiння;

-прийняття  рiшення  про  реорганiзацiю  та  лiквiдацiю  Пiдприсмства,
щзначення   лiквiдацiйно.і.   комiсi.і.,   комiсi.і.   з   припинення,   затвердження
qЁmiіацiйного балансу;

- вирiшення питання про надання Пiдприсмству кредитiв;
-вирiшення     питань     стосовно     зовнiшньоекономiчно.і.     дiяльностi

-н"ства;
- iншi повноваження, встановленi чинним законодавством Укра.і.ни.
7.4. Пiдприсмство  пiдпорядкову€ться  Органу  управлiння  майном,  який

шзначасгься рiшенням Власника.
7.5. до компетенцi.і. Органу управлiння майном належить:
- визначення головних напрямкiв дiяльностi Пiдпри€мства, затвердження

шан}- Tiяльностi та звiту про його виконання;
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-погодження   внесення   змiн   до   Статуту,   здiйснення   контролю   за
mкржанням Статуту;

- погодження фiнансових планiв та здiйснення контролю за .і.х виконанням;
- погодження структури, штатного розпису;
-погодження положення про оплату працi;
- знiйснення перевiрок фiнансово-господарсько.і. дiяльностi Пiдприсмства;
-знiйснення  контролю  за  ефективним  використанням  та  збереженням

ЁпШа   i   кошгiв  Пiдпри€мства,   в   разi   потреби   забезпечення   проведення[аннтаризацi.і.   майна   Пiдприсмства,   виявляс   майно,   яке   тимчасово   не

_истовусться,  та  внесення  пропозицiй  щодо  умов  його  подальшого
яшкрнстання;

- iшi повноваження згiдно з чинним законодавством Укра.і.ни, рiшеннями
ЗШкрiзьно.1.  мiсько.1.  ради,   виконавчого   комiтету   Запорiзько.1.   мiсько.1.   ради,'щоряшень мiського голови, наказами Органу управлiння майном та цим
сЕmто}I.

Т.6. Пiдприсмство  очолюс  директор,  який  признача€ться  на  посаду  i
hшняЕгься вiдповiдно до порядку, визначеного чинним законодавством та який
пiшовiTас чинним квалiфiкацiйним вимогам.

Т.7. директор Пiдприсмства у межах компетенцi.і.:
- ,±с без довiреностi вiд iменi Пiдпри€мства, представля€ його iнтереси в

щанах державно.і. влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органах, у'mір- шслi в судах, у вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами,
пЁшс}-€ вiд його iменi документи та видас довiреностi i делегу€ право пiдпису
щ"ентiв iншим посадовим особам Пiдприсмства, укладас договори, вiдкривас
ш-арmнах державно.і. казначейсько.і. служби Укра.і.ни та установах банкiв поточнi
q Ш рахунки;

- самостiйно вирiшус питання дiяльностi Пiдприсмства за винятком тих,
пD  вiшесенi  законодавством  та  цим  Статутом  до  компетенцi.і.  Власника  та
Оmн}- }шравлiння майном;

-Орmнiзову€ роботу Пiдприсмства щодо  надання  населенню  медично.і.
ші®,ьюш згiдно з вимогами нормативно-правових актiв;

- пода€ на затвердження фiнансовий план Пiдприсмства згiдно з порядком,
шшначен"и вiдповiдними рiшеннями виконавчого комiтету Запорiзько.і. мiсько.і.
гш:

- несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансового плану i
mн}-   розвитку   Пiдприсмства,   результати   його   господарсько.і.  дiяльностi,
-нання показникiв ефективностi дiяльностi Пiдприсмства, якiсть послуг, що
mЕаюпся  Пiдпри€мством,  використання  наданого  на  правi  оперативного
mшiшя  Пiдприсмству  майна  територiально.і.  громади  мiста  Запорiжжя  i
шощ-   згiдно   з   вимогами   законодавства,   цього   Статуту   та   укладених
ШкрИmlСТВОМ доГОВОРiВ;

- користусться правом розпорядження майном та коштами Пiдпри€мства
fшювiшо   до   законодавства   та   цього   Статуту.    Забезпечу€   ефективне
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Ё   збереження   закрiпленого   за   Пiдприемством   на
г-пJ`тт-_____  _       -Гt] }шравлiны майна;  --'-Т ----- 'LLVLV    .а    J-J-JдllРИ€МСТвом    на    правi

-}-  неъ:-ах  свое.і.  компетенцi.і.  видас  накази  та  iншi  акти,  да€  вказiвки,
яшовiшвсiхпiдроздiлiвтапрацiвникiвПiдпри€мства;
-т-пJn-7 ,--- ____-забе3печу€  контроль  за

-}_   строш
ШuШDDЕiПНi ОРmШ

веденням  та  зберiганням  медично.і.  та  iншо.і.

i  в  порядку,  встановленому  законодавством,  повiдомляе
про будь-якi змiни в даних про Пiдприсмство, внесення яких

-кржавiого-ре€струюридичнихосiб,фiзичнихосiб-пiдпри€мцiвта
__ -----  п~+і1і<і 1+ГV  JL+lд1ЦJИt,МС'1`ВО>  ВНеСеННЯ ЯКИХ

mШLТmТ д1ПптілгъФттт  ~  ,`С-_) ____щшm-ьш форкрrвань € обов 'язк-овим;
- шо=а€ в установленому порядку Органу управлiння майном квартальну,

-фiНаНСОВУ Та iНШУ звiтнiсть ПiдпDисмсmя  г2nкі`ді`ла тттлп:т,тт -,----- ^__ --гг _-_ -.-- +J ,:UвутаіншузвітнiстьПiдприсмства,зокремащорiчнонадаеОргану
.`1айноч   бухгалтерську,   фiнансову,   бюджетну   та   статистичну
ОПМЯТТ1Т/` ТТТ`П Т``Jv  ^^ттлі`т ,,.,. _ _  _  _ ~.iнформацiюпр?рухосновнчхзас?бiв,зазапитомнадасзвiтпрооренду_          ,,       L        _--_ --,,     vі.vн.і\-I.пі      LcL     uLёL'і.исТИЧНУ

аL-ОЖ iНhППТ\іГЯТТ1Т/`  пі-^  тт^~-т,-___   _ _
'          _ ___ ---- _-'-J-`~,+ь'ъ JJJJ L  LIJJU L,JJсндуаш-ожiнформацiюпронаявнiстьвiльнихплощ,придатнихдлянадання

г\-..D,qЕкр-:
-прнйLIа€  рiшення  про  прийняття.,LqL.L   Е,Lш,п"   Lіро   прииняття   на   роботу,   звiльнення   з   роботи

Шдпри€мства,а.такожiншi,передбаченiзаконодавствомпропрацю
hfLП;   'Тm`JТті`Dтт`r   h.птт______    __

-         +     г ' _ __  -__--_``''L`vLJ-vд.+D,LJ,ULVL  JJJJU  JJрацюв сферi трудових вiд.носин, укладас трудовi договори з працiвниками
ГГПГТ2Я    Т2аf:а-пдтт,,^  _____ ___ L  , гт ---гі~L vJJvі+JгL  .  LJ|/ЩJJ}J1ИJldJ\4Иа1стваЗабезпечуерацiональнййдобiркадрiв,дотриманняпрацiвниками
вщтрilшього  трудового  розпорядку.   Створю€  умови  пiдвищення

го  i  квалiфiкацiйного  рiвня  працiвникiв  згiдно   i3  затвердженим  в
LТеТтпhjт`7  ттr`і`атттr` ,  ттт,т`^_.т._` _  __  _

Iч,-
в:іеноhту порядку штатним розписом;

-заоезпечус      проведення      колективних_+_ ___п---11,1        .`v.і.hіивниJх`       переговорiв,        укладення
ногодоговорувпорядку,визначеномузаконодавствомУкраi.ни;
)ТГzFТЯТIЯf`   тта   ттг`^птт,,  ,__   __:_- прнзначас на посаду та звiльняс з

та і  головного  бухгалтера Пiдпри€мства за
зшшв, інЁ працiвникiв;

посади сво.і.х заступникiв, медичного
_, ____++-гч  11.д11рг1tlvl.іJ3а  за  погодженням  з  органом

пiш майном. Призначас на посади та звiльня€ керiвникiв скруктурних
ШiliВ-iНШИХ ППЯТТ;Т2ТТ"Тr;ь.
-забезпечуе  дотримання   на  Пiдприемствi   вимог  законодавства  про
Н}-   ПРаЦi,    СаНiтарно-гiгi€нiчних   та    пііптт7плфаu,тттг`,    т ,-----та   протипожежних  норм   i   правил,шкршя належних умов працi;
- внива€ заходiв до  сво€часно.і. та в повному обсязi  виплати заробiтно.і.

-  а  також  передбачених  законодавством  податкiв,  зборiв  та  iнших
Ы. mL-ППЪТv ттттата`т.;т`.н- язh-ових платежiв;

•несевідповiдальнiстьзазбитки,завданiПiдприемствузвинидиректора
mЩисьIствавпорядку,визначеномузаконодавством;

-затверджус   положення   про   скруктурнi   пiдроздiли   Пiдприемства,
qlшження про оплату працi, iншi положення та порядки, що мають системний
_Lгтрп.

- за погодженням iз Власником та вiдповiдно до вимог законодавства ма€
шнIю }шадати договори оренди майна;

-вирiшу€iншiпитання,вiднесенiдокомпетенцi.і.директораПiдпри€мства
Шоi3законодавством,цимСтатутомтаконтрактом;
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-вчшяс  iшi  дi.і.,  необхiднi  для  здiйснення  господарсько.і.  дiяльностi
ства, за в1шятком тих, якi згiдно зi Статутом i законодавством мають

}шош:енi з Власником та Органом управлiння майном;
-rmшетенцiя, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть директора визначаються

Стат}том i контрактом;
-шрiш}-€  yci  питання  дiяльностi  Пiдпри€мства,  за  винятком  тих,  якi

ш±тъ ]О внкшочно.і. компетенцi.і. Органу управлiння майном та Власника,
пшuшсь   законами,   iншими   нормативно-правовими   актами   Укра.і.ни,
ЕЁЁЕЁ5ЕЕЕi-`Ш  ЗаПОРiЗьКО.1. мiСьКО.1. Ради,  виКОнавчого  кОМiТеТУ  ЗаПОРiЗЬКО.1. МiСЬКО.1.
mш наmаьш органу управлiння майном та цим Статутом.-.8. У   разi   вiдсутностi   директора   Пiдприсмства   або   неможливостi

-ш}нтн  сво-і.  обов'язки  з  iнших  причин,  обов'язки  виконус  медичний
або зас.ту1шик директора вiдповiдно до покладених обов'язкiв та згiдно

'в,mшшяпhl =кректора за погодженням Органу управлiння майном.
-.9. ]щэепор Пiдпри€мства та головний бухгалтер  несуть персональну

пЁшD"hпа:   нiшь  за  додержання  порядку  ведення  i  достовiрнiсть  облiку  та
іш=пгшчноI звiтностi у встановленому законодавством порядку.

Т.10. дкректор  пiдзвiтний  Органу  управлiння  майном  та  Власнику  i
іи|Fmшф~€ вшонання його рiшень.

8. ОРГАН1ЗАЦ1йНА СТРУКТУРА П1дПРИ€МСТВА

8.1. Сцt}гнгура Пiдпри€мства включас:
8.1.1. Ашыiнiстративно-управлiнський пiдроздiл.
8.1 L=. А=мбулаторно-полiклiнiчний пiдроздiл.
8.1 j . СтацiОнарний пiдроздiл.
8.1.i. Економiчно-бухгалтерський пiдроздiл.
8.1.5. IIшi структурнi пiдроздiли, не забороненi чинним законодавством.
8L=. Структура Пiдприсмства,  порядок внутрiшньо.і. Органiзацi.і. та сфери

структурних пiдроздiлiв Пiдпри€мства затверджуються директором
ства та погоджуються Органом управлiння майном.

83. Ф}щiональнi    обов'язки    та    посадовi    iнструкцi.і.    працiвникiв
"ства затверджуються директором.

8.+. Штатну  чисельнiсть  Пiдприсмства  директор  визначае  на  власний
I на пiнставi фiнансового плану Пiдпри€мства, погодженого у визначеному

та щим Статутом з урахуванням необхiдностi створення вiдповiдних
іш забезпечення належно.і. доступностi та якостi медично.і. допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕШ1Я ТРУдОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1 . Ко.іектив Пiдпри€мства склада€ться з працiвникiв, якi перебувають у
;ЕЕшіDвш вiшосинах з Пiдприсмством i приймають участь у його дiяльностi на

тр}-тового договору (кошракту, угоди) або iнших форм, що регулюють
i вiшосшIи працiвника з Пiдпри€мством.
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9L= Тр}-довi  стосунки  Пiдприсмства  iз  членами  трудового  колективу
на 1шставі трудового законодавства Укра.і.ни.

9LЗ. Права i обов'язки колективу визначаються у колективному договорi,
.чішпаг1ъся   на   Пiдприсмствi.   Колективним   договором   регулюються
=J= тр}-повi, соцiально-економiчнi та iншi вiдIюсини трудового колективу

9.4. Повноваження трудового колективу реалiзуються загальними зборами
t та .fх виборним органом, створеним вiдповiдно до законодавства.

9_s. Тр}-rовнй колектив Пiдпри€мства, зокрема:
- рш=1янас i затверджус проект колективного договору;
- рш=пша€ i вирiшус питання самоврядування трудового колективу.
9L6. ЗаLшст iнтересiв працiвникiв покладасться на комiтет профспiлки, який

з крьпором Пiдпри€мства готу€ проект колективного договору для
загашними зборами (конференцiсю) трудового колективу.

9.Т. Тр}шовi суперечки, якi виникають мiж працiвниками i адмiнiстрацiсю
внрiшуються через комiсiю по трудових спорах та згiдно з чинним

`{ }ткра.і.ни.
911 ]іD снащг органiв, через якi трудовий колектив реалiзус свос право на
• .тщшiшi ПiдIIрисмством, не може обиратися директор Пiдпри€мства.

Ё органів визначаються законодавством.
qЕ9. Пmшя  щодо  полiпшення  умов  працi,  житгя  i  здоров'я,  гарантi.і.

мешшого страхування працiвникiв Пiдпри€мства та .і.х сiмей, а
ah шmшя соцiального розвитку вирiшуються трудовим колективом

m заxонодавства, цього Статуту та колективного договору.
"Ш" Ё1оп кошгiв на оплату працi працiвникiв Пiдпри€мства с кошти,

•  рЕр-.ыатi  його  господарсько.і.  некомерцiйно.і.  дiяльностi  та  iншi
нbЕ Еdфенi чинним законодавством.

Ц- i сжгеіш оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi ставки,
шЁ__±оыащв,умовизапровадженнятарозмiринадбавок,доплат,
L  jЁЕЁ-крп  та  iнших  заохочувальних,  компенсацiйних  i  гарантiйних

я у колективному договорі з дотриманням норм i гарантiй,
===± -ногавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мiнiмальна

= шша   працiвникiв   не   може   бути   нижчою   вiд   встановленого
ьdнiм,ального розмiру заробiтно.і. плати. Умови оплати працi та

забезпечення директора Пiдпри€мства визначаються контрактом,
Ь ВпыЕшном. Премiювання директора Пiдприсмства здiйснюсться на

1Щпр- зашердженому Органом управлiння майном.
" m. Щmпiвншш Пiдприсмства проводять свою дiяльнiсть вiдповiдно до

.    mлеLтнвною    договору    та    посадових    iнструкцiй    згiдно    з
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10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВ1РКА д1ЯЛЬН1СТ1

10.1. Пiдприсмство    веде    оперативний,    бухгалтерський,    фiнансовий,
еп1ий   та   статистичний   облiк,   складас   звiтнiсть   згiдно   з   чинним
о=авством    Укра.і.ни    та    нормативно-правовими  `  актами    місцевого
швання.

10.2. Операцiйний рiк Пiдпри€мства встановлюсться з 1 сiчня до 311рудня
о. Ъ' рiк заснування Пiдпри€мства операцiйний рiк встановлюсться з дати

Пiдприсмства до 31 1рудня включно.
ШО3. Пiдри€мство   несе   вiдповiдальнiсть   за   свосчасне   i   достовiрне

передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.
10.+. КОнтроль   за  фiнансово-господарською   дiяльнiстю   Пiдприсмства

ть вiшовiднi органи в межах .і.х повноважень та встановленого чинним
м Укра.і.ни порядку.

ЕіаL<. Контроль якостi надання медично.і. допомоги хворим на Пiдприсмствi
шляхом   експертизи   вiдповiдностi   якостi   надано.і.   медично.і.

пdшародним  принципам  доказово.і.  медицини,  вимогам  галузевих
в сфq]i охорони здоров'я та законодавства.

1 1 . ПРИПИНЕННЯ д1ЯЛЬНОСТ1

: u,.П. ЩнЁення  дiяльностi  Пiдприсмства  здiйснюсться  шляхом  його
{зштн,   при€днання,   подiлу,   видiлення,   перетворення)   або

з др1рш[ашям вимог чинного законодавства Укра.і.ни.
IіЕl Півпрганiзацiя та лiквiдацiя Пiдпри€мства вiдбувасться за рiшенням

ш . iшшнх вш1адках, передбачених законодавством Укра.і.ни.
:,'mа З-р-ва  реорп`анiзацi.і.  Пiдприсмства  вся  сукупнiсть  його  прав  та

кршОшть по його правонаступникiв.•=)`Ш.u Y  ршіi  пршшення  Пiдприсмства  or  результатi  лiквiдацi.і.,  злиття,

mірщц   iiптi=:iiЕiiiiiЁ-    приеднання   або   перетворення)   активи   Пiдпри€мства'шЕЕЁЁіiіщ]ЕFЁЕiіш ФішЁЁ або кiльком неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду

ю шохоку бюджету.
: ji ±m= шhg Шшр-и€мства ;дiйсню€ться лiквiдацiйною комiсi€юJ, яка

шш±!Ё!шЁ!!iiЁвiiіш±ш ШшЕ©м або за рiшенням суду.
Lh ШШщщшr:   i   с-троки   проведення   лiквiдацi.і.,   а   також   строк   для

-IіImш- Iрзшторами, що не може бути меншим, нiж два мiсяцi з дня
]ф.iношення  про  рiшення   щодо   лiквiдацi.і.,   визначаються

qйшiiiiіь яШЁ .щтЁ рiшення про лiквiдацiю.г; Т+ ШmпЁпЕНыЁі   комiсiя   розмiщус   у   друкованих   засобах   масово.і.

ш±[±±±±ш±гш±!пшgшяпропр1шиненняюридично.і.особитапропорядокi
щIіш   ш []u  гшнЕ .-   щіЕшгораьш  вимог  до  не.і.,  а  наявних  (вiдомих)  кредиторiв
mпmlmі--m--Ёщil=цЁiіD . шсьмовiй формi у визначенi законодавством строки.

:ШJL З  Я||DI].=:Щг  прН3НачеШ1я  лiквiдацiйнО.1.  кОмiсi.1.  до   не.1.   перехОдять
з :!щшшiшя Шшриемством. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюс наявне
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Шкрнемства  i  розраховусться  з  кредиторами,  складас  лiквiдацiйний
тЕ-mлас його Власнику або органу, який призначив лiквiдацiйну комiсiю.

та  повнота  лiквiдацiйного  балансу  повиннi  бути  перевiренi  в
}- законодавством порядку. Лiквiдацiйна комiсiя виступас в судi вiд

ПШщtс`tства, що лiквiду€ться.
: Ш,.9. Чфговiість та порядок задоволення вимог кредиторiв визначаються

]о заЕюнодавства.
=Ш_Еі®. Прапiвшкам  Пiдприсмства,   якi   звiльняються   у   зв'язку  з   його

тш лiквiдацiсю,  гарантусться  дотримання .і.х прав  та  iнтересiв
дD за1юнодавства про працю.

i Ш,_Е Е. Шкри€мство с таким, що припинилося, з дати внесення до Сдиного
ресстр}' запису про державну ресстрацiю припинення юридично.і.

':, =  :,= Ы:в. шо не передбачено цим Статутом, регулюсться законодавством

1=. ПОРЯдОК В1ШСЕШ1Я ЗМ1Н дО СТАТУТУ

= =,..  hшЁШ но шьОго Статуту вноСяться за рiшенням Власника вiдповiдно
"iiЕiЁЕiiiiіiіьіFЕiiвFIв               павства Укра.і.ни шляхом викладення Статуту у новiй редакцi.і..

iiiiiЕЁі-diiЕ пmшоI сили з моменту його державно.і. ре€скрацi.і..
== JШ Ф-шшЕ положення цього Статуту стають недiйсними, то вони

Ё±щ± гск=тшними у правовому розумiннi  або  виключаються
Ё  ашв  iз  по.1Ожень  Статуту  в  зв'язку  iз  внесенням  змiн  до

с:ш= mmL шо йому суперечить, Пiдприсмство застосову€ норми,
н-і. зЕ-mногавством та ма€ внести вiдповiднi змiни до Статуту.

JiLБр Щ Е-Е±±_IЕ._ышi розбiжностей положень даного Статуту з вимогами
нЕЕЁЁЁЁвiЁэ!Ёшіi;iшiіilіiп::шIiь ЪГ=ЁцiЁЁiiЁ ±с останнс.

=ЩL ШШ  ЩЕннi  iнших  питань  Пiдприсмство  керусться  чинним
`ЁЁЕЁЁЁ@iЁЁпiшiiiiii=:ш,iilЕ ъп-
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здоров'я  Запорiзько.і.  мiсько.і.  ради,  iншими  нормативно-правовими  актами,  а
також цим Статутом.

1.9. Пiдпри€мство € юридичною особою згiдно з чинним законодавством
Укра.і.ни,  володi€  вiдокремленим  майном,  яке  передано  йому  в  оперативне
управлiння, мас самостiйний баланс, вiдповiднi рахунки в органах державно.і.
казначейсько.і.    служби    в    Укра.і.нi,    установах    банкiв,    печатку    iз    сво.і.м
найменуванням,   а   також   штампи   та   печатки,   необхiднi   для   виконання
покладених на нього завдань, бланки та iншi реквiзити, укладас вiд свого iменi
договори, набувас майновi та особистi немайновi права, може бути позивачем i
вiдповiдачем   у   судових   установах.   Питання   дiяльностi   Пiдприемства,   не
передбаченi даним Статутом, регулюються чинним законодавством.

2. НАйМЕНУВАННЯ ТА М1СЦЕЗНАХОдЖЕШ1Я

2.1. Найменування:
повне: Комунальне некомерцiйне пiдприсмство «Пологовий будинок №9»

Запорiзько.і. мiсько.і. ради;
скорочене: КНП «Пологовий будинок №9» ЗМР.
2.2. Мiсцезнаходження: 69076, м. Запорiжжя, вул. Новгородська, буд. 28.

3 . МЕТА ТА ПРЕдМЕТ д1ЯЛЬНОСТ1

3.1. Основною метою дiяльностi Пiдприсмства с забезпечення медичного
обслуговування  населення  доступною,  свосчасною,  якiсною  та  ефективною
медичною допомогою,  медичними послугами,  спрямованими на збереження,
полiпшення  та  вiдновлення  здоров'я  населення,  а також  здiйснення  заходiв,
спрямованих    на    забезпечення    профiлактики,    дiагностики    i    лiкування
захворювань  жiночого  населення  в  порядку  та  обсязi,  встановлених  чинним
законодавством.

Основним  завданням  Пiдприсмства  с  реалiзацiя  державно.і.  полiтики  у
сферi  охорони  здоров'я  жiнок  та  дiтей,  яка  передбачас  проведення  заходiв,
спрямованих на забезпечення:

- вагiтних, родiль, породiль та новонароджених доступною, сво€часною та
якiсною спецiалiзованою медичною допомогою;

-керованостi   та   безперервностi,   доступностi,   свосчасностi   та   якостi
медично.і. допомоги;

- наступностi лiкувально,дiагностичного процесу.
3 .2. Вiдповiдно до поставлено.і. мети предметом дiяльностi Пiдприемства с:
- медична практика;
• створення  разом  iз  Власником  та  Органом  управлiння майном умов,

необхiдних  для  забезпечення  доступно.і.  та  якiсно.і.  акушерсько+гiнекологiчно.і.
допомоги населенню, органiзацi.і' належного управлiння внутрiшнiм лiкувальноп
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Нагностичним процесом та ефективного використання майна та iнших ресурсiв
Пiдприсмства;

-надання  пацi€нтам  вiдповiдно  до  законодавства  на  безвiдплатнiй  та
вiдплатнiй  основi  спецiалiзовано.і.  амбулаторно.і. та  стацiонарно.і.  акушерсько-
гiнекологiчно.і. допомоги вiдповiдно до чинного законодавства Укра.і.ни;

- застосування  сучасних  методiв  дiагностики  та  лiкування  акушерсько-
гiнекОлогiчно.1.,  перинатально.1.  та  неонатально.1.  патологi.1.  на  основi  iснуючих
стандартiв та клiнiчних протоколiв надання медично.і. допомоги вiдповiдно до
чинного законодавства Укра.і.ни;

- забезпечення застосування сучасних методiв пренатально.і. дiагностики та
оцiнки стану плода з подальшою iнтерпретацiею отриманих результатiв;

- спостереження, перинатальне супроводження та розродження вагiтних iз
низьким та середнiм ступенем акушерського та перинатального ризику;

-органiзацiя  та  проведення  перинатально.і.  диспансеризацi.і.  -заходiв,
спрямованих на антенатальну охорону плода, профiлактику перинатальних та
iнтранатальних ушкоджень;

-здiйснення    преконцепцiйного    обстеження    та    лiкування    (у   разi
необхiдностi) жiнок з 1руп акушерського та перинатального ризику, свосчасне
скерування  вагiтних  та  подружнiх  пар  з  пiдвищеним  ризиком  спадкових
захворювань,    хромосомних    аномалiй    та    вроджених    вад    плода    та
новОнародженого для надання .1.м медико-генетично.1. допомОги У лiкУВальНО-
профiлактичному закладi третього рiвня надання медично.і. допомоги;

сiм"1';

- проведення консультування жіночого  населення з  питань планування

- органiзацiя, у разi потреби, надання пацiснтам медично.і. допомоги бiльш
високого рiвня спецiалiзацi.і. на базi iнших закладiв охорони здоров'я шляхом
направлення    пацi€нтiв    до    цих    закладiв    у    порядку,    встановленому
3аконодавством;

- органiзацiя  вза€модi.і. з  iншими  закладами  охорони  здоров'я  з  метою
3абезпечення наступництва у наданнi медично.і. допомоги на рiзних рiвнях та
ефективного використання ресурсiв системи медичного обслуговування;

- направлення пацi€нтiв на санаторно-курортне лiкування та реабiлiтацiю
}- порядку, встановленому законодавством;

-впровадження   системи   контролю   за   якiстю   надання   акушерсько-
гiнекологiчно.і.  допомоги  жiнкам  та  дiтям  вiдповiдно  принципам  доказово.і.
і1едицини та вимогам галузевих стандартiв у сферi охорони здоров'я та чинноку
законодавству Укра.і.ни ;

- проведення пропаганди здорового способу життя, позитивного ставлення
]о вагiтностi, природного перебiгу пологiв, раннього прикладання до грудей i
1рудного вигодовування, а також ставлення до ще не народжено.і. дитини як до
сх=обистостi, що мас певнi права;

-впровадження      телекомунiкацiйних      технологiй      в      дiяльнiсть
Пiшрисмства;



-проведення  експертизи  тимчасово.і.  непрацездатностi  та  контролю  за
вщачею листкiв непрацездатностi;

- направлення на медико-соцiальну експертизу осiб зi стiйкою втратою
працездатностi;

- проведення профiлактичних оглядiв;
-надання   невiдкладно.і.   акушерсько-гiнекологiчно.і.  та   неонатологiчно.і.

попомоги жiнкам i новонародженим;
- надання палiативно.і. допомоги пацiснтам на останнiх стадiях перебiгу

невилiковних захворювань;
-проведення  iнформацiйно.і.  та  освiтньо-роз'яснювально.і.  роботи  серед

населення щодо формування здорового способу життя та здiйснення заходiв з
профiлактики захворювань;

- забезпечення дотримання мiжнародних принципiв доказово.і. медицини та
гшузевих стандартiв у сферi охорони здоров'я;

-впровадження  в  практику  Пiдпри€мства  сучасних  методiв  i  заходiв
Ёа1ностики та лiкування, органiзацi.і. прогресивних форм роботи;

- органiзацiя роботи щодо попередження випадкiв раннього соцiального
сирiтства та оформлення документiв на новонароджених, вiд яких вiдмовились
батьки, згiдно 3 законодавством;

- участь у державних та регiональних програмах щодо органiзацi.і. надання
нdночомунаселеннюмедично.і.допомогиувизначеномузаконодавствомпорядку
m вiдповiдно до фiнансового бюджетного забезпечення галузi охорони здоров'я
та у порядку визначеному вiдповiдними про1рамами;

- вжиття заходiв щодо виконання мiсцевих про1рам та заходiв з питань
у]осконалення надання медично.і. допомоги жiночому населенню;

-участь    у    визначеннi    проблемних    питань    надання    акушерсько-
hнекологiчно.і. допомоги у мiстi Запорiжжя та шляхiв .і.х вирiшення;

- надання пропозицiй органам мiсцевого самоврядування щодо розробки
шанiврозвиткуакушерсько-гiнекологiчно.і.допомогижiночомунаселеннюмiста
Запорiжжя;

-монiторинг    виконання    та    фiнансового    забезпечення    державних
соцiальних нормативiв i3 забезпечення населення акушерсько-гiнекологiчною
]опомогою;

-надання  пропозицiй  Органу  управлiння  майном  та  Власнику  щодо
крфобки планiв розвитку акушерсько-гiнекологiчно.і. допомоги населенню;

-визначення   потреби   Пiдпри€мства   у   лiкарських   засобах,   виробах
і1едичного  призначення,  медичному  обладнаннi  для  забезпечення  населення
]оступною, свосчасною та якiсною акушерсько-гiнекологiчною допомогою;

-монiторинг   забезпечення   та   рацiональне   використання   лiкарських
засобiв, виробiв медичного призначення, медичного обладнання;

-органiзацiйно-методичне    керiвництво    та    координацiя    дiяльностi
Шдприсмства  на  територi.і.  мiста  Запорiжжя  з  питань  надання  населенню
НОступно.1.,    свосчасно.1.,    якiсно.1.    та    ефективно.1.    акушерсько-гiнекологiчно.l.
TОПОМОГИ;
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- закупiвля, зберiгання та використання ресурсiв, необхiдних для надання
шеш1чних послуг, зокрема лiкарських засобiв, обладнання та iнвентарю;

-придбання,     зберiгання,     перевезення,     знищення,     використання
наркотичних засобiв,  психотропних речовин,  прекурсорiв згiдно  з  вимогами
чшшого законодавства Укра.і.ни;

-використання джерел iонiзуючого випромiнювання, а саме : експлуатацiя,
зD~ерiгання   (крiм  транзитного  зберiгання  пiд  час  перевезення),   отримання
| шридбання), передача (збут);

-надання   платних   послуг   iз   медичного   обслуговування   населення
вiшовiдно до чинного законодавства Укра.і.ни;

- залучення медичних працiвникiв для надання акушерсько-гiнекологiчно.і.
попомо1и, в тому числi залучення лiкарiв, що працюють як фiзичнi особи -
пiTприсмцi   за   цивiльно-правовими   договорами,   пiдтримка   професiйного
розвитку медичних працiвникiв для надання якiсних послуг;

- для забезпечення медично.і. допомоги населенню, Пiдприсмство мас право
на договiрних засадах залучати спецiалiстiв iнших закладiв охорони здоров'я та
надавати консультативно-дiагностичну допомогу спецiалiстами Пiдприсмства;

- провадження зовнiшньоекономiчно.і. дiяльностi згiдно i3 законодавством
укра.1'ни;

- здiйснення iншо.і. не заборонено.і. законодавством дiяльностi, необхiдно.і.
щ іш належного забезпечення та пiдвищення якостi лiкувально-дiагностичного

процесу,  управлiння  ресурсами,  розвитку  та  пiдвищення  якостi  кадрового
потещiалу Пiдприсмства;

-забезпечення  пiдготовки,  перепiдготовки  та  пiдвищення  квалiфiкацi.і.
працiвникiв Пiдпри€мства;

- здiйснення навчально-виховно.і. та науково-дослiдно.і. роботи, науково.і. i
шетодично.і.   дiяльностi,   пiдготовки   та   перепiдготовки   медичних   фахiвцiв,
крганiзацi.і. та забезпечення пiдвищення квалiфiкацi.і. медичних працiвникiв;

- здiйснення збирання, накопичення, обробки, використання, поширення,
заш1ст,  знищення  персональних  даних,  з  метою  реалiзацi.і.  вiдносин  у  сферi
охорони  здоров'я  для  забезпечення  лiкувально-дiагностичного  процесу  на
ГШри€мствi за згодою власника персональних даних у вiдповiдностi до вимог
шного законодавства.

3.3.Пiдприсмство   може   бути   клiнiчною   базою   вищих   медичних,
фармацевтичних навчальних та науково-дослiдних закладiв (установ) ycix рiвнiв
акредитацi.і. та закладiв пiслядипломно.і. освiти.

3.4. Пiдприсмство нада€ медичнi послуги на пiдставi лiцензi.і. на медичну
практику.

3.5. Пiдприсмство може надавати сервiснi послуги пацiснтам,   iншим
за1сладам   охорони   здоров'я   талiкарям,   щодiють   якфiзичнi   особи   -
пi]присмцi.

3.6. Пiдпри€мство ма€ право займатися iншими видами дiяльностi не
передбаченими в даному Статутi i не забороненими законодавством Укра.і.ни.
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4. ПРАВОЫй СТАТУС

4.1. Пiдпри€мство  с  юридичною  особою  публiчного  права.  Права  та
обов'язки  юридично.і.  особи  Пiдприсмство  набувас  з  дня  його  державно.і.
реескрацi.і..

4.2. Пiдприсмство користусться закрiпленим за ним комунальним майном,
що е власнiстю територiально.і. 1ромади мiста Запорiжжя, на правi оперативного
}кравлiння.

4.3. Пiдприсмство    здiйснюс    некомерцiйну    господарську    дiяльнiсть,
оргшiзову€ свою дiяльнiсть вiдповiдно до фiнансового плану, затвердженого
Власником,  самостiйно  органiзовуе  виробництво  продукцi.і.  фобiт,  послуг)  i
реа]iзус .і-і. за цiнами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому
занонодавством.

4.4. Збитки,  завданi  Пiдпри€мству  внаслiдок  виконання  рiшень  органiв
нержавно.і. влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом
неюнституцiйними або недiйсними,  пiдлягають вiдшкодуванню зазначеними
орmнами добровiльно або за рiшенням суду.

4.5 . для здiйснення господарсько.і. некомерцiйно.і. дiяльностi Пiдпри€мство
защча€ i використову€ матерiально-технiчнi, фiнансовi, трудовi та iншi види
рес}рсiв, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Пiдприсмство   ма€   право   укладати   угоди   (договори),   набувати
ві.аЁнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути особою, яка бере
}гчасть у справi, що розглядасться в судах Укра.і.ни, мiжнародних та третейських
с}-1ах.

4.7. Пiдприсмство    володiс,    користусться    комунальним    майном   та
розпоряджасться  майном  згiдно  з  його  призначенням  та  видами  дiяльностi,
зIiйсшос придбання майна, орендуе та вiдчужус комунальне майно за згодою
В.іасника у встановленому законодавством порядку.

4.8. Пiдпри€мство зобов'язане:
-забезпечувати сво€часну сплату податкiв та iнших зборiв (обов'язкових

шатежiв) до бюджетiв ycix рiвнiв згiдно з чинним законодавством Укра.і.ни;
- створювати  належнi  умови  для  працi,  додержуватися  вимог  чинного

законодавства Укра.і.ни про працю, охорону працi;
- здiйснювати заходи  для  матерiально.і. зацiкавленостi  працiвникiв як за

ре3ультатами особисто.і. працi, так i в загальних пiдсумках роботи Пiдприсмства;
-дотримуватися    чинного    законодавства    Укра.і.ни    щодо    охорони

навколишнього природного середовища та екологiчно.і. безпеки, рацiОнального
винористання та вiдтворення природних ресурсiв;

-для   придбання   товарiв,   робiт  чи   послуг  застосовувати   процедури
зан}шiвлi вiдповiдно до чинного законодавства Укра.і.ни.

4.9. Пiдприсмство  визнача€  свою  органiзацiйну  структуру,  встановлюс
шсельнiсть  працiвникiв,  складас  штатний  розпис  та  погоджу€  з  Органом
}шравлiння майном.
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4.10. Пiдприсмство нада€ медичнi послуги на пiдставi лiцензi.і. на медичну
шщ1ггику. Пiдприсмство ма€ право здiйснювати лише тi види медично.і. практики,
h передбаченi лiцензi€ю.

5. СТАТУТШй КАП1ТАЛ. МАйНО ТА Ф1НАНСУВАННЯ

5.1. Майно Пiдприсмства € комунальною власнiстю i закрiплю€ться за ним
па правi оперативного управлiння. Майно Пiдприсмства становлять необоротнi
та оборотнi активи, основнi засоби та грошовi кошти, а також iншi цiнностi,
пЕре]анi йому Власником, вартiсть яких вiдображасться у самостiйному балансi
Шшри€мства.    Пiдпри€мство    користу€ться    та   розпоряджасться   майном
±шовiдно до законодавства згiдно з його призначенням за згодою Власника.

5.2. Пiдприсмство   не   мас   право   вiдчужувати   або   iншим   способом
розпоряджатись закрiпленим за ним майном, що належить до основних фондiв
бе3  попередньо.і.  згоди  Власника.  Пiдпри€мство  не  мас  права  безоплатно
mередавати  належне  йому  майно  третiм  особам  (юридичним  чи  фiзичним
®соо~ам) крiм випадкiв, прямо передбачених законодавством. Усi питання, якi
сгосуються вiдмови вiд права на земельну дiлянку, що знаходиться на балансi
Шшри€мства або .і-і. вiдчуження, вирiшуються виключно Власником.

5.3. Пiдпри€мство  ма€  право  придбавати,  орендувати  необхiдне  йому
об.іаднання та iншi матерiальнi ресурси, користуватися послугами юридичних та
u3нчних осiб, вiдповiдно до укладених угод. Пiдпри€мство мас право надавати
• орецду майно, закрiплене за ним на правi оперативного управлiння (без права
шкршу), юридичним та фiзичним особам вiдповiдно до чинного законодавства
украши.

5.4. Пiдприсмство  може  одержувати  кредити  для  викоНання  статутних
пвіаш пiд гарантi€ю Власника.

5.5. Вiдповiдно  до  чинного  законодавства  Пiдприсмство  користусться
зе.`пею, iншими природними ресурсами i несе вiдповiдальнiсть за дотримання
ш1ог та норм з .і.х охорони.

5.6. Вилучення  основних  фондiв,  Оборотних  коштiв  та  iншого  майна
шроводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки,
зЕвганi  Пiдприсмству  внаслiдок  порушення  його  майнових  прав  iншими
кридичними та фiзичними особами, вiдшкодовуються вiдповiдно до чинного
зжонодавства.

5.7. джерелами формування майна та коштiв Пiдпри€мства €:
5.7.1. Комунальне майно, передане Пiдприсмству вiдповiдно до рiшення

шкр його створення.
5.7.2. Кошти бюджету мiста (бюджетнi кошти).
5.7.3. Власнi надходження Пiдприсмства: кошти вiд здачi в оренду майна,

зЕкрiпленого на правi оперативного управлiння; кошти вiд надання послуг, що
шаються згiдно з основною дiяльнiстю, кошти та iнше майно, одержанi вiд
реаIiзацi.і. продукцi.і. (робiт, послуг).

5.7.4. Цiльовi кошти.
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5.7.5. Кошти, отриманi за договорами з центральним органом виконавчо.і.
влади, що реалiзус державну полiтику у сферi державних фiнансових гарантiй
`1едичного обслуговування населення.

5.7.6. Кредити банкiв.
5.7.7. Майно, придбане у iнших юридичних або фiзичних осiб.
5.7.8. Майно,  що  надходить  безоплатно  або  у  виглядi  безповоротно.і.

фiнансово.і.  допомоги  чи  добровiльних  благодiйних  внескiв,  пожертвувань
юридичних  i  фiзичних  осiб;  надходження  коштiв  на  виконання  програм
соцiально-економiчного розвитку регiону, про1рам розвитку медично.і. галузi.

5.7.9. Iншi джерела, не забороненi законодавством.
5.7.10. Майно  та  кошти,  отриманi  з  iнших  джерел,  не  заборонених

законодавством.
5.8. Розмiр статутного капiталу Пiдприсмства визнача€ться Власником i

може бути змiнений (збiльшений або зменшений) за його рiшенням. Статутний
напiтал Пiдпри€мства становить : 23 000 (двадцять три тисячi) гривень оо копiйок.

5.9. Пiдприсмство зобов'язано забезпечити збереження майна, переданого
йоіщ  Власником,  i  використовувати  зазначене  майно  вiдповiдно  до  його
пiпьового призначення.

5.10.Пiдпри€мство    здiйсню€    списання    майна    згiдно    з    чинним
занонодавством та вiдповiдно до порядку списання майна, яке належить на правi
E"Iунально.і. власностi  територiальнiй  громадi  мiста Запорiжжя та за згодою
Орmну управлiння майном.

5.11. Пiдпри€мство здiйсню€ передачу майна в оренду згiдно з чинним
занонодавством та за згодою Органу управлiння майном.

5.12. Кошти,  Одержанi  вiд продажу майнових об'€ктiв, що належать до
ЫНОВНИХ     фоНдiВ     ПiдПРИСМСТВа,     ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ     ЗГiдНО     З     ЧИННИМ
заьюнодавством в порядку, визначеному Власником.

5.13. Вiдносини Пiдприсмства з iншими пiдприсмствами i 1ромадянами в
}-сГх сферах господарсько.і. дiяльностi здiйснюються на пiдставi угод, договорiв i
юнтрактiв.  Майно,  Одержане  Пiдпри€мством  по  договору  оренди  або  у
тнiшасове користування, належить йому на умовах, обумовлених у вiдповiдних
юговорах, угодах.

5.14. Пiдприсмство  самостiйно  здiйснюс  оперативний,  бухгалтерський
об.тiк, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звiтнiсть i подас .і-і. органам,
}шовноваженим здiйснювати контроль за вiдповiдними напрямами дiяльностi
Пiкрисмства у визначеному законодавством порядку.

5.15. Власнi надходження Пiдпри€мства використовуються вiдповiдно до
чшшого законодавства Укра.і.ни.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Пiдприсмство мас право:
6.1.1. Звертатися    у    порядку,     передбаченому    законодавством,     до

шынтральних   та   мiсцевих   органiв   виконавчо.і.   влади,   органiв   мiсцевого
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1 . ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕ1П1Я

1.1. Комунальне  некомерцiйне пiдприсмство  «Пологовий  будинок №9»
Запорiзько.і.мiсько.і.ради(надалi-Пiдприсмство)слiкарнянимзакладомохорони
здоров'я - комунальним унiтарним некомерцiйним пiдприсмством вторинного
рiвня надання амбулаторно.1. та стацiонарно.1. спецiалiзовано.1. медично.1. допомоги
вагiтним,  родiллям,  породiллям,  новонародженим  дiтям  та  гiнекологiчним
хворим в порядку та на умовах, встановлених законодавством Укра.і.ни та цим
Статутом.

1.2. Пiдпри€мство  створене  за  рiшенням  Запорiзько.і.  мiсько.і.  ради  вiд
19.12.2018  №83  «Про припинення юридично.і. особи -комунально.і. установи
«Пологовий будинок №9» шляхом перетворення у комунальне некомерцiйне
ПiдПРИСМСТВО «ПОЛОГОВИй бУдИНОК №9» ЗаПОРiЗЬКО.1. МiСЬКО.і. РадИ» ВiдПОВiдНО дО
Закону Укра.і.ни «Про мiсцеве самоврядування в Укра.і.нi» шляхом перетворення
комунально.і. установи «Пологовий будинок №9» у комунальне некомерцiйне
пiдпри€мство  «Пологовий  будинок  №9»  Запорiзько.і.  мiсько.і.  ради.  Майно
пiдприсмства  с  власнiстю  територiально.і.  громади  мiста  Запорiжжя  в  особi
Запорiзько.і. мiсько.і. ради. Пiдпри€мство с правонаступником усього майна, всiх
прав та обов'язкiв комунально.і. установи «Пологовий будинок №9».

1.3. Пiдпри€мство  засноване  на  комунальнiй  власностi  територiально.і.
1ромади мiста Запорiжжя.

1.4. Засновником i Власником Пiдприсмства с територiальна 1ромада мiста
Запорiжжя в особi Запорiзько.і. мiсько.і. ради (далi - Власник).

1.5. Органом управлiння майном Пiдприсмства € департамент охорони
здоров'я Запорiзько.і. мiсько.і. ради (далi -Орган управлiння майном).

1.6. Пiдпри€мство    здiйснюс    господарсысу    некомерцiйну    дiяльнiсть,
спрямовану на досягнення соцiальних та iнших результатiв без мети одержання
прибутку.

1.7. Пiдпри€мство € неприбутковим та не мас на метi отримання доходiв
(прибуткiв)   або   .і.х  частини   для  розподiлу   серед   засновникiв   (учасникiв),
працiвникiв (крiм оплати .і.хньо.і. працi, нарахування €диного соцiального внеску),
членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб. доходи (прибутки)
Пiдпри€мства  використовуються  виключно  для  фiнансування  видаткiв  на
утримання Пiдпри€мства, реалiзацi.і. мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi,
визначених його установчими документами.

1.8. Пiдприсмство  у  сво.і.й  дiяльностi  керуеться  Конституцiсю  Укра.і.ни,
Господарським    та    Цивiльним    Кодексами    Укра.і.ни,    законами    Укра.і.ни,
постановами Верховно.і. Ради Укра.і.ни, актами Президента Укра.і.ни та Кабiнету
Мiнiстрiв Укра.і.ни, загальнообов'язковими для всiх закладiв охорони здоров'я
наказами    та     iнструкцiями    Мiнiстерства    охорони    здоров'я    Укра.і.ни,
загальнообов'язковими   нормативними   актами   iнших   центральних  органiв
виконавчо.і.   влади,   вiдповiдними   рiшеннями   Запорiзько.і.   мiсько.і.   ради   та
виконавчого комiтету Запорiзько.і. мiсько.і. ради, наказами департаменту охорони
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