
КИТВСЬКА MICbKA РАДА
II СЕС1Я VIII СКЛИКАНИЯ

Р1ШЕННЯ
Iff. № 333/7320

Про внесения змш до Статуту
КиТвського мнського юпшчного 
ендокринолопчного центру

Вщповщно до Закону УкраТни «Про мюцеве самоврядування в У крапп», 
ршення КиТвсько! м1сько! ради В1д 15 березня 2012 року № 198/7535 «Про 
д1яльшсть виконавчого органу КиТвсько! м!ськоТ ради (КиТвськоТ мюькоТ 
державно! адмппстрацп)» та з метою приведения установчих документов 
КиТвського MicbKoro юпшчного ендокринолопчного центру у вццювццпсть до 
вимог законодавства УкраТни КиТвська мюька рада

ВИР1ШИЛА:

1. Внести змши до Статуту Кшвського мюького юпшчного 
ендокринолопчного центру, затвердженого р1шенням КиТвсько! мюькоТ ради 
в1д 01 жовтня 2007 року № 362/3196, виклавши його в новш редакцп, що 
додаеться.

2. КиТвському мюькому юпшчному ендокринолопчному центру 
забезпечити реестрацпо змш до Статуту у порядку, встановленому 
законодавством УкраТни.

3. Контроль за виконанням цього р!шення покласти на пост1йну„ком1с1ю 
КиТвсько! MicbKo! ради з питана ров’я та социального захйсту..

КиТвський мюький гож» ■, В. Кличко
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I. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кшвський мюький юпшчний ендокринолопчний центр (дал1 - 
установи) е бюджетною неприбутковою установою, заснованою на комунальнш 
власност1 територ1ально! громади м1ста Киева та шдпорядкованою 
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Кшвсько! мюько! ради 
(Кшвсько! мюько! державно! адмшютрацп) (дал1 - Департамент охорони 
здоров’я).

Засновником та власником установи е територ1альна громада мюта Киева, 
в!д !мен! яко! виступае КиТвська м!ська рада (дал! - власник).

1.2. Установа у сво!й д!яльност! керуеться Конститущею Украши, 
законами Украши, постановами Верховно! Ради Украши, указами i 
розпорядженнями Президента Украши, актами Кабшету MiHicTpiB Украши, 
рппеннями Кшвсько! мюько! ради, розпорядженнями лхи'гвського мюького 
голови, виконавчого органу Кшвсько! мюько! ради (Кшвсько! мюько!’ 
державно! адмшютрацн), наказами Мшютерства охорони здоров’я Украши, 
Департаменту охорони здоров’я, цим Статутом та шшими 
нормативно-правовими актами.

1.3. Установа мае вцюкремлене майно, самостшний баланс, рахунки у 
вццювхдних органах Державно! казначейсько! служби Украши.

1.4. Найменування установи:
Повне найменування: КиТвський мюький клппчний ендокринолопчний 

центр.
Скорочене найменування: КМКЕЦ.
1.5. Мюцезнаходження установи: вул. Рейтарська, 22, м. Кшв, 01034.
1.6. Установа е юридичною особою, мае штамп та печатку i3 власним 

найменуванням, шли печатки, штампи, бланки.
1.7. Установа е навчальною 1 науковою базою Нащонального медичного 

ушверситету iMem О. О. Богомольця, Нацюнально’! медично! академп 
шслядипломно! освй’и !меш П. Л. Шупика, ШАГ.

Установа сшвпрацюе з Державною установою «Ьнститут ендокринологп 
та обмшу речовин iM. В. П. Комюаренка Нацюнально! академп медичних наук 
Украши», 1нститутом молекулярно! бюлогп i генетики Нацюнально ’! академп 
H8VK" ЛГр/П’Ж’ЯН'ПОТО vc.T.QProp.nна irPTT'novi’nvnpiY ш
акад. А. П. Ромоданова Нацюнально! академп медичних наук Украши», 
Нацюнальним шститутом раку, Кшвським мюысим юпшчним онколопчним 
центром, Кшвським мюьким центром рад!ацшного захисту населения м. Киева 
в1д насл1дк!в Чорнобильсько! катастрофи.

2. МЕТА I ПРЕДМЕТ Д1ЯЛБНОСТ1 УСТАНОВИ

2.1. Установа створюеться i функцюнуе з метою шдвищення доступност1 
та якосп медично! допомоги при ефектившшому i рацюнальшшому 
використанш ресурЛв для досягнення найкращих результата у наданш 
стащонарно! та шмпклппчно! консультативно-д1агностично!, лкувально- 
профигактично! та реабйптацшно-оздоровчо! допомоги хворим з ендокринною
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патолойею. Головним завданням установи е забезпечення потреб населения у 
кватфжованш i доступны медичнш допомозт

2.2.Предметом д1яльносй установи е:
медична практика;
консервативне та оперативне лжування хворих; 
консультативно-д1агностичш послуги;
надання допомоги хворим на ендокринну патолойю та ii ускладнення; 
провадження д1яльносй, пов'язано! з выпуском, використанням, придбанням, 
зберйанням, перевезенням, знищенням наркотичних засоб1в, психотропних 
речовин та прекурсор1в у порядку, передбаченому законодавством Украши;

проведения висококвал!ф1кованого обстеження, диагностики, лжування i 
реабиптацп громадян на основ! застосування сучасних досягнень науки i 
використання новйньо! технжи, нових cnoco6iB i метод1в д1агностики;

удосконалення наявних i розробка нових метод1в д1агностики та 
лпсуваштя бсзплгддя у жшок j еидокринною патолопею;

шдготовка, переподготовка та шдтримання надежного квал1ф1кащйного 
р1вня медичного персоналу установи;

участь у семшарах, з’Тздах, конференщях та симпоз1умах тощо з питань 
д1абетологп, ендокринно!' xipyprii, ендокринно!' йнекологп, тиреодологп, 
андрологи;

надання платних медичних послуг населению зйдно з законодавством 
Украши.

Для провадження деяких вщцв д!яльносй, передбачених цим пунктом, 
установа отримуе спещальний дозвтл (лщенз1я) в порядку, встановленому 
законодавством Украши.

3. ПРИНЦИПИ Д1ЯЛБНОСТ1 УСТАНОВИ

3.1. Вщносини установи з пцщриемствами, установами, оргашзащями та 
громадянами в ycix сферах господарсько! д1яльносй будуються на догов1рних 
засадах зйдно i3 законодавством Украши.

3.2. Утримання установи i оплата пращ здшснюються за рахунок 
бюджетных кошйв, а також кошйв, отримання яких передбачено 
законодавством УкраТни.

3.3. Установа реал1зуе в повному обсяз1 сво! права i обов’язки у сферах 
планування, матер!ально-техн1чного постачання, оргашзацн пращ та заробйно! 
плати, фшанйв, щн та охорони навколишнього природного середовища, 
передбачених законодавством Украши.

3.4. Установа е одержувачем бюджетних кошйв в межах асигнувань у 
бюджей м1ста Киева.

4. УПРАВЛ1ННЯ УСТАНОВОЮ

4.1. Управлшня у становою здшснюе головний лпсар (дал1 - кер!вник) на 
основ! единоначальносй. Кер1вник установи несе персональну вщповщальшсть 
за д1яльшсть установи.
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4.2. Кер1вник установи призначаеться на посаду i звыьняеться з посади 
зшповщно до порядку призначення та укладання контракта з кер1вниками 
заклад1в охорони здоров’я, що належать до комунальноТ власносп 
територ1ально’Т громади мюта Киева та шдпорядковаш Департаменту охорони 
здоров’я виконавчого органу КиТвсько!’ MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoT 
державно!’ адмппстрацп).

4.3. Кер!вник в межах сво’Тх повноважень:
самостшно BHpiniye Bci питания д1яльност1 установи;
видае накази, обов’язков1 до виконання вс1ма пращвниками;
вживае заход1в до заохочення пращвниюв та накладае стягнення;
затверджуе положения про структурн! шдрозд!ли, посадов! шструкцн, 

складае штатний розпис установи у межах встановлених фощцв оплати пращ та 
нормататав чисельност! пращвниюв i подае на затвердження директору 
Департаменту охорони здоров’я;

подае на затвердження директору Департаменту охорони здоров я 
кошторис, план асигнувань на бюджетний pin i структуру установи;

д1е вщ iMeHi установи, без дов!реност! представляе 11 штереси в yeix 
шдприемствах, установах та оргашзащях незалежно в1д форм власносй, 
органах державно!’ влади та органах мюцевого самоврядування;

укладае договори, видае доручення, мае право першого шдпису на 
фшансових, банювських та шших документах установи.

5. ОРГАН13АЦ1Я ПРАЩ ТА ЗАРОБ1ТНА ПЛАТА

5.1. В установ1 для найбыьш повного використання трудового потенщалу 
i створення умов для високоефективно’Т д!яльносй кожного пращвника:

5.1.1. Проводиться атестащя та ращонал1защя робочих мюць, 
визначаеться Тх китьюсть.

5.1.2. В станов люються форми оргашзацп пращ пращвниюв, здшснюеться 
тарифжащя та встановлюються пращвникам надбавки до посадового окладу за 
високу ягасть, складшсть та напружешеть у робот1, професшну майстершсть та 
ниш доплати 1 надбавки зпдно i3 законодавством УкраТни.

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

5.2. Оплата пращ пращвниюв установи здшснюеться зпдно з 
Т>1 “Г 1 I /АТ>1 тттттти <тзг пп-гло-уп, гтт О Vtttx гтг ТУ" —; — Т,-.— - Л. х л ТУ.»—.

xvpcxxxxxrx, XXVV ICXlXVOCliVlll lVJLin.1V ip ID J Л.р(Я1ПП,

наказами Мтшстерства охорони здоров’я УкраТни, шшими нормативно- 
правовими актами в межах асигнувань, визначених кошторисом.

■•о

6. МАТЕР1АЛЬНО-ТЕХНГЧНА БАЗА I КОШТИ УСТАНОВИ

6.1. Матер1ально-техшчну базу ! кошти установи складають основш 
фонди та обороти! кошти, а також пшп матер1альш щнноей та ф!нансов1 
ресурси, варйеть яких вщображена у самосййному баланс!.

6.2. Майно установи належить до комунальноТ власносй територ1ально’Т 
громади мюта Киева i закршлюеться за нею на прав1 оперативного управлшня.

6.3. Витрати на утримання установи фшансуються за рахунок бюджету 
'■пета Киева та шших джерел, передбачених законодавством УкраТни.
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6.4. Установа мае право отримувати плату за надання послуг, виконання 
po6iT, залучати матер1алып та финансов! ресурсы, отримувати гранти, дарунки 
та благодшш внески в порядку, визначеному законами, шшими нормативно- 
правовими актами i цим Статутом.

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

6.6. Доходи установи використовуються виключно для фшансування 
видатгав на утримання установи, реал1зацп мети (шлей, завдань) та напрямюв 
д1яльностр визначених цим Статутом.

6.7. Установа дотрх1..1^<. олоорини рознодхлу охриманих диходхв аоо ix 
частини серед засновниюв, члешв оргашв управлшня установи та п пращвниюв 
(кр1м оплати х'хньо! пращ, нарахування единого сощального внеску), та шших 
пов’язаних з ними oci6.

7. ОБЛ1К, ЗВ1ТН1СТБ, КОНТРОЛЬ

7.1. Установа здшснюе оперативний, бухгалтерський i первинний 
медичний облш результата свое! д1яльност1, надае фшансову та статистичну 
зв1тн1сть у порядку, визначеному законодавством Украши.

Фшансова звггшсть установи надаеться Департаменту комунально! 
власиосм м. Киева виконавчого органу Кшвсько! MicbKOi ради (Кшвсько! 
MicbKoi державно! адмшютращ!) у встановленому порядку.

7.2. Перев1рка окремих напрямюв Д1яльност1 установи здшснюеться 
уповноваженими органами вщповщно до законодавства Украши.

7.3. Рев1з1я та перев1рка д1яльност1 установи здшснюеться власником або 
уповноваженим ним органом у встановленому законодавством Украши 
порядку.

8. Л1КАРСБКА ТАСМНИЦЯ

8. Медичш пращвники установи та iHini особи, яким у зв'язку з 
виконанням професшних або службових обов'язк!в стало ведомо про хворобу, 
медичне обстеження, огляд та !х результаты, штимну i с1мейну стороны життя 
громадянина, не мають права розголошувати pi вщомостц KpiM передбачених 
законодавчими актами випадюв.

8.2. Установа в npopeci свое! д1яльност1 забезпечуе аношмшсть пащента 
при використанш шформацп, що становить лшарську таемницю.

8.3. Захист та обробка персональных даних установою здшснюеться для 
конкретных i законных цглей, визначених за однозначною згодою суб’екта 
персональных даних, або у випадках, передбачених законами Украши, та у 
порядку, встановленому законодавством.
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9. ЗМ1НИ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ

9. Змши до Статуту установи вносяться вщповщно до законодавства 
Украши в тому ж порядку, в якому вш був затверджений.

10. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ

10.1. Припинення установи здшснюеться шляхом ii реоргашзацп (злиття, 
приеднання, подшу, перетворення) або л1кв1дацн за рппенням власника, за 
р1шенням суду у порядку, встановленому законодавством Украши.

10.2. У раз1 припинення установи пращвникам, що звшьняються, 
гарантуеться додержання ix прав i штерешв вщповщно до законодавства 
Украши поо працю.

10.3. У раз! лпсвщацп установи п активи, майно будуть передан! шппй
неприбутковш оргашзацп вщповщного виду або зарахован! до доходу 
бюджету. -----------

В. Кличко
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Пронумеровано та прошнуровано 
________ (

Начальник 
оприлюдш ’ 
MicbKoi ра,

f

) арку mi в 
выпуску та

КИ1ВСЬКО1

(Иваненко


