
6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт 
основних фондів у визначеному законодавством порядку.
6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних 
завдань у визначеному законодавством порядку.
6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та 
фізичними особами-підприємцями.
6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, 
спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.
6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства 
України.
6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, 
соціальною страхування.
6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну 
звітність згідно з законодавством.
6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 
Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим 
Статутом.
6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності 
Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони 
здоров'я в Чортківському районі.
6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з 
урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення 
кваліфікації працівників.
6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності 
Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО

ДІЯЛЬНІСТЮ
7.1. Управління Підприємством здійснює Чортківська районна рада (Засновник).
7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник 
Підприємства -  Головний лікар (далі -  Керівник Підприємства), який призначається 
Засновником згідно чинного законодавства. Строк найму, права, обов’язки і 
відповідальність керівника Підприємства, умови його матеріального забезпечення, інші 
умови найму визначаються контрактом.
7.3. Засновник (Власник):
7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності 
та звіти про його виконання;
7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.
7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
7.3.4. Укладає і розриває контракт з Головним лікарем Підприємства та здійснює контроль 
за його виконанням;
7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими 
використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, 
кредитні договори та договори застави.
7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю 
територіальних громад Чортківського району та закріплене за Підприємством на праві 
оперативного управління;
7.3.7. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає



ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
7.4. Місцевий (районний) орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про 
надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.
7.5. Головний лікар Підприємства:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах 
державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з 
іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає 
довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, 
укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та 
установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені 
законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.
7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, 
згідно з вимогами нормативно-правових актів.
7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану 
розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників 
ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, 
використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної 
власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту 
та укладених Підприємством договорів.
7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно 
до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження 
закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для 
всіх підрозділів та працівників Підприємства.
7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи 
про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є 
обов'язковим. »
7.5.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу 
звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та 
статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає 
звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для 
надання в оренду. Щорічно звітує на сесії районної ради.
7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників 
Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері 
трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує 
раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового 
розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників 
згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору 
в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера 
Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших 
працівників.
7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, 
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.14. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а 
також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника 
Підприємства в порядку, визначеному законодавством.



7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та 
порядки, що мають системний характер, зокрема:
- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та 
дарунки;
- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних 
виробів.
7.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право 
укладати договори оренди майна.
7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного лікаря Підприємства 
згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Головним лікарем 
Підприємства.
7.6. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог 
законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони 
здоров'я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві створюється Спостережна 
Рада. Порядок утворення, права, обов'язки спостережної ради закладу охорони здоров’я і 
типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.
7.7. Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної 
звітності у встановленому законодавством порядку.
7.8. У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої 
обов’язки з інших причин, обов'язки виконує його заступник чи інша особа призначена 
Засновником.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Структура Підприємства включає:
8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.
8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.
8.1.3..Лікувально-профілактичні підрозділи .
8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності 
структу рних підрозділів Підприємства затверджуються Головним лікарем Підприємства.
8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства 
затверджуються його Головним лікарем.
8.4. Штатну чисельність Підприємства Головний лікар визначає на власний розсуд на 
підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством 
та цим Статутом в порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для 
забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством 
через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому 
колективі. Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на 
представництво,вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з 
питань соціально-культурного і побутового обслуговування.Представники первинної 
профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління 
Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, 
які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею 
беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або 
інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в 
управлінні Підприємством, не може обиратися Головний лікар Підприємства. 
Повноваження цих органів визначаються законодавством.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією



Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору надається Головному лікарю Підприємства, а 
від імені трудового колективу -  уповноваженому ним органу. Сторони колективного 
договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов'язкового 
медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання 
соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, 
цього Статуту та колективного договору.
9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в 
результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, 
норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та 
розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і 
гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і 
гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого 
законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та 
матеріального забезпечення Головного лікаря Підприємства визначаються контрактом, 
укладеним із Засновником.
9.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, 
колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів 
своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде 
юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та 
обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається 
чиним законодавством України.
10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених 
форм звітності відповідним органам.
10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють 
відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним 
законодавством України порядку.
10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності 
Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство 
подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка 
стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.
10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється 
шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним 
принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров'я 
та законодавству.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації -  за рішенням Засновника, а у 
випадках.передбачених законодавством України, -  за рішенням суду або відповідних 
органів державної влади.
11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 
перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється 
Засновником або за рішенням суду.
11.4. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
11.5. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.



12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.
12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення 
Статуту у новій редакції.
12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, 
встановленому законодавством України.
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