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I. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дитячий спещаинзований санаторш «О рлятко» Територ1ального 
медичного об’еднання «САНАТОРНОГО Л1КУВАННЯ» у M idi Киев1 (дал! 
Установа) е бюджетною неприбутковою установою, заснованою на 
комунальнш власн ост  територ1альноУ громади M ida Киева, ш дпорядкованою 
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Кшвсько!' мюько'У ради 
(КиУвськоУ мюькоТ державно!' адмш1страцм) (дал1 -  Департамент охорони 
здоров’я) та входить до складу Територ1ального медичного об ’еднання 
«САНАТОРНОГО Л1КУВАННЯ» у MicTi Кисвк

1.2. Установа у своУ'й Д1ЯльносД керуеться Конститушею УкраУни, 
законами УкраУни, постановами Верховно!' Ради УкраУни, указами i 
розпорядженнями Президента УкраУни, актами Кабш ету M m ic T p is  УкраУни, 
рш енням и КиУвськоУ мюькоУ ради, розпорядженнями КиУвського м кького  
голови, виконавчого органу КиУвськоУ мюькоУ ради (КиУвськоУ мюько! 
державно!' адм!шстращУ), наказами ГУПшстерства охорони здоров’я УкраУни, 
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу КиУвськоУ мюькоУ ради 
(КиУвськоУ мюькоУ державно!' адмшстрашУ), цим Статутом та шшими 
нормативно-правовими актами.

1.3. У станова мае самостш ний баланс, рахунки у вщповшних органах 
Державно!' казначейськоУ служби УкраУни, здш сню е бухгалтере ький i 
первинний медичний облж, веде статистичну з в т п е т ь  у встановленому 
закон одавством порядку.

1.4. Найменування Установи:
Повне найменування: Дитячий спещал1зований санаторш «Орлятко» 

Територ:ального медичного об’еднання «САНАТОРНОГО Л1КУВАННЯ» у 
M id i  Киевй

Скорочене найменування: Дитячий cпeцiaлiзoвaний санаторш «Орлятко».
1.5. М юцезнаходження Установи: вул. Великого Жовтня. 19. 

смт. Ворзель, КиУвська область, 08296.
1.6. Установа е юридичною особою, мае штамп та печатку и  власним 

найменуванням.

2. МЕТА I ПРЕДМЕТ Д1ЯЛБНОСТ1 УСТАНОВИ

2.1.У станова створюеться i функцюнуе з метою штеграшТ i ефективного 
використання pecypciB для досягнення найкращих р е з у л ь т а т  у наданш 
спещал1зованоУ санаторно-курортно!' медично!' допомоги дитячому населению 
M ida Киева. Головним завданням Установи е забезпечення потреб населения у 
квал1фжовашй i доступн1й санаторнш медичнш доломозь

2.2.Предметом д!яльност! Установи е:
медична практика;
надання яюсноУ спешал1зованоУ санаторно'У медичноУ допомоги;



спешаш заш ею € лжування захворювань оргаж в травления та 
психоневролопчних захворювань;

розробка та впровадження в практику прогресивних м е т ш в  санаторного 
лжування;

надання консультативно-д1агностичних послуг дитячому населению; 
створення належних умов для супроводження санаторно-лжувальноУ 

практики;
створення умов для ефективного санаторного лжування дитячого 

населения, виконуючи контроль за яюстю лжування, харчування та виховання 
дитячого населения;

надання санаторно-курортних послуг;
забезпечення санаторно-курортного лжування дитячого населения; 
надання квал^фжованоУ санаторноУ допомоги дитячому населению 

мюта Киева, зпдно  з медичним профшем Установи;
надання санаторно-курортного лжування дитячому населению за рахунок 

спещальних к о п т в ;
надання платних медичних послуг зпдно ia законодавством УкраУни; 
здшснення шшоУ д1яльност1 вщповщно до законодавства УкраУни.
Якщо для провадження деяких вид1в д1яльност1, передбачених цим 

пунктом, необхщний спеж альний дозвш (лщенз1я), Установа отримуе його в 
порядку, визначеному законодавством УкраУни.

3. ПРИНЦИПИ ДШ ЛЬН О СП  УСТАНОВИ

3.1. Вщ носини Установи з шдприемствами, установами, оргаж защ ями та 
громадянами в ycix сферах гослодарськоУ д1яльност1 будуються на догов^рних 
засадах зпдно i3 законодавством УкраУни.

3.2. Утримання Установи i оплата npani зд1йснюеться за рахунок 
бюджетних KoniTiB, а також коигпв отримання яких передбачено 
законодавством УкраУни.

3.3. Установа реал1зуе в повному обсяз: сво'У права i обов’язки у сферах 
планування, матер1ально-техжчного постачання, оргаж заци npani та зароб1тноУ 
плати, ф ш ан ав , цш , кредиту, природокористування та охорони навколишнього 
природного середовищ а, передбачених законодавством УкраУни.

3.4. Установа е одержувачем к о п т в  бюджету в межах бюджетних 
асигнувань у вщ повщ ному бюджеть

4. УПРАВЛ1ННЯ УСТАНОВОЮ

4.1. У правлж ня Установою зджсню е головний лж ар (дал: -  Кер!вник) на 
ocHoei единоначальностг Кер1вник Установи несе персональну вшповшальжсть 
за д1яльшсть Установи.

4.2. Кер1вник Установи призначаеться на посаду i звшьняеться в посади 
наказом директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу 
КиУвськоУ мюькоУ ради (КиУвськоУ мюько’У державноУ адмшютраиЛ) на



контрактной основ! за поданням директора Територ1ального медичного 
об’еднання «САНАТОРНОГО ' Л1КУВАННЯ» у MicTi Киев1 та за 
погодженням 1з заступником голови КиУвськоУ м'юькоУ державноУ адмтютрашУ 
зпдно з розподшом обов’язюв.

Заступники Кер(вника Установи призначаються на посаду i звшьняються 
з посади наказом Кер1вника Установи.

Головний бухгалтер Установи призначаеться на посаду i звшьняеться з 
посади наказом Кер1вника Установи за погодження з органами ДержавноУ 
казначейсько'У служби УкраУни,

iH iui пращвники Установи призначаються на посаду i звшьняються з 
посади наказом Кер1вника Установи.

4.3. Кер1вник самостшно BHpiuiye Bci питания д1яльноеп Установи, в 
межах СВ01Х повноважень:

видае накази, обов’язков! до виконання вЫма пращвниками;
вживае заход1в до заохочення пращвниюв та накладае стягнення;
затверджуе положения про структуры ш дроздш и, посадов1 шструкцй', 

складае штатний розпис Установи у межах встановлених фощдв оплати пращ 
та норматив1в чисельносп пращ вш ш в i подае на затвердження директору 
Департаменту охорони здоров’я;

подае на затвердження директору Департаменту охорони здоров'я 
кошторис, план асигнувань на бюджетний piK.

4.4. Кер1вник д1е вщ iMeHi Установи, без доручення представляе УУ 
штереси в y c i x  пщприемствах, установах та оргаш заш ях незалежно вщ форм 
власносп, державних органах влади та органах мюцевого самоврядування, в 
межах наданих повноважень укладае договори, видае доручення, мае право 
першого пщпису на фшансових, банювських та ш ш их документах Установи.

5. ОРГАН13АЦ1Я ПРАЩ ТА ЗАРОБ1ТНА ПЛАТА

5.1. В Установ1 для найбшьш повного використання трудового потеншалу 
i створення умов для високоефективноУ д 1яльност1 кожного прашвника:

5.1.1. Проводиться атестащя та рацю нал!заш я робочих мюць, 
визначаеться Ух кшьюсть.

5.1.2. Встановлюються форми оргашзаци пращ пращвниюв, зджснюеться 
тарифшащя та встановлюються прашвникам надбавки до посадового окладу за 
високу яюсть, складшсть та напружешсть у робот1, професшну майстершсть та 
iHrni доплати i надбавки зпдно 1з законодавством УкраУни.

5.1.3. Встановлюеться режим робочого часу, а також тривалють 
додаткових вщпусток, зпдно i3 законодавством УкраУни про працю.

5.2. Оплата npaui пращвниюв Установи здшснюеться зпдно з 
вщповщними постановами Каб1нету MimcrpiB УкраУни, наказами М шютерства 
охорони здоров’я УкраУни, шшими нормативно-правовими 
актами в межах асигнувань, визначених кошторисом.



6.1. Матер1ально-техшчну базу i кошти Установи складають основж 
фонди та оборотш кошти, а гакож шип матер1альш uiHHOCTi та  фшанеов! 
ресурси, вартю тьяких вщ ображ енау самостшному балансь

6.2. Майно Установи належить до коммунально!' власност! територ1ально! 
громади м1ста Киева i закршлюеться за нею на прав! оперативного управлш ня.

6.3. Витрати на утримання Установи фшансуються за рахунок мюцевого 
бюджету та шших джерел, передбачених законодавством Укра!ни.

6.4. Установа мае право отримувати плату за надання послуг у порядку, 
визначеному законодавством УкраТни. Залучати матер1альш та фщансов'! 
ресурси, отримувати гранти, дарунки та благодш ш  внески в межах та у 
порядку, визначеному законодавством Украши для бюджетних установ.

6.5. Установа мае право виключно за згодою власника або 
уповноваженого ним органу: вщчужувати закрш лене за нею майно, надавати в 
оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме 
майно, обладнання, швентар та mini ш иносп, а також списувати з балансу 
основш засоби в установленому порядку.

7. ОБЛ1К, ЗВГГШСТЬ, КОНТРОЛЬ

7.1. Установа здшснюе оперативний та бухгалтерський облж результат1в 
свое! д1яльност1 i надае фшансову та статистичну з в т п с т ь  у порядку, 
визначеному законодавством Украши. Фшансова звкн ю ть Установи надаеться 
Департаменту комунально! власност! м. Киева виконавчого органу Кш всько! 
мюько! ради (Кшвсько! хпсько! державно! адмш ю траци) в установленому 
порядку.

7.2. Перев1рка окремих напрямкчв д 1яльносп Установи зд1йснюеться 
податковими та шшими уповноваженими органами вщповгдно до 
законодавства Украши.

7.3. Рев'шя та перев'фка д1яльност! Установи здшснюеться власником або 
уповноваженим ним органом у встановленому порядку.

8. Л1КАРСБКА ТАСМНИЦЯ

8. М едичш прашвники Установи та inmi особи, яким у зв'язку з 
виконанням професшних або службових обов'язюв стало вшомо про хворобу, 
медичне обстеження, огляд та !х результата, штимну i с1мейну сторони життя 
громадянина, не мають права розголошувати ni вщ омосп, кр1м передбачених 
законодавчими актами випадюв.



9. Зм!ни до Статуту Установи вносяться вщ повщ но до законодавства 
УкраУни в тому ж порядку, в якому вш був затвердж ений.

10. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ

10.1. П рипинення Установи здж сню еться шляхом и реоргашзащУ або 
.шквщащУ за р!шенням власника чи уповноваж еного ним органу, за рш енн ям  
суду у порядку, встановленому законодавством УкраУни.

10.2. У раз! припинення Установи праш вникам, що звш ьняю ться, 
гарантуеться додерж ання Ух прав i iH T epec ie  вщ повщ но до трудового 
законодавства УкраУни.

Ю.З. У раз1 лжвщащУ Установи ГУ активи, майно будуть передан! ш ш ж  
неприбутковш оргаш зацп вщповщного виду або зараховано до доходу 
бюджету. Претенз!У кредитор1в до Установи, що лж вщ уеться, задовольняю ться 
за рахунок и майна, якщ о шше не передбачено законодавством УкраУни.


