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I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНFUI

1 .1. Комунальне некомерцiйне пiдприемство <Киiвсьiсий мiський
пологовий будинок Jф 6) виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi мiсъкоi державноi адмiнiстрачii) (далi - Пiдприемство) с закладом
охорони здоров'я, нецрибутковим Пiдприемством, заснованим Еа
комун€Lпьнiй власностi територiальноi громади MicTa Киева, вiднесеним до
сфери управлiння виконавчого органу Киiвсъкоi MicbKoi ради (КиТвськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) та пiдпорядкованим,Щепартаменту охорони
здоров'я виконавчого органу Киiвсъкоi мiсъкоi ради (КиТвсъкоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii) (дuлi - Щепартамент охорони здоров'я).

Засновником та власником Пiдприсмства е територiальна громада
MicTa Киева, вiд iMeHi якоi висryпас КиiЪська мiсъка рада (далi - Власник).

1.2. Пiдприемство утворено вiдповiдно до рiшення Киiвськоi MicbKoi
ради вtд24 жовтня 2019 року Jф 6/7579 кПро реорганiзацiю закпадiв охорони
здоров'я, що н€LгIежать до комунапьноi власностi територiалъноi громади
MicTa Киева> шJuIхом перетворенIuI Киiвсъкого мiського пологового булинку
Ns б в комун€tпъне некомерцiйне пiдприемство <<Киiвський мiський пологовий
будинок Jф6) виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT
державноi адмiнiстрацii).

Пiдприемство с правонаступником усього майна, Bcix прав та обов'язкiв
комунаJIьноi бюджетноi установи Киiвського мiського пологового булинку
J\b 6.

1.З. Пiдприемство у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею Украiни,
Законами Украiни, постановами BepxoBHoi Ради УкраТни, актами Президента
Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, наказами MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраiЪи, рiшеннями Киiвськоi MicbKoi ради, розпорядженнrIми
КиiЪського мiського голови та виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвсъкоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), наказами директора
,Щепартаменту охорони здоров'я, iншими нормативними актами та цим
Статугом.

t.4. Пiдприемство здiйснюе некомерцiйну господарську дiяпьнiсть,
сttрямовану на досягнення, збереженнrI i змiцнення здоров'я населеннrI та
irшшп< соцiальних результатiв без мети одержання прибутку.

1.5. Пiдгtриемство мае саI\lостifuпшl баланс, рахунки у вiдповiднLтх органах
,Щержавноi казначейськоi слр5би, УкраiЪи та державних установах банку, yci
фiвшlсовi операцii здiйснюе через органи ,Щержавноi казначейськоi сrryжби
УкраiЪи та установи банку за мiсцезнаходженнllм.

1.6. Пiдприемство е юридичною особою, мае вiдокремлене майно,
печатку зi своiм найменуванням встановIIеного зразка, iншi печатки, штампи,
блашси.

1 .7. НайменуваннrI Пiдприемства:
повне: Комуналъне некомерцiйне пiдприемство <<Киiвський мiський

пологовий будинок Jф 6) виконавчого оргаЕу Киiвсъкоi MicbKoi ради
(Киiвсъкоi Mi съкоi державноi адмi Hi стр ацii) > ;

скорочене: КНП ( КМПБ Ns 6>.



1.8. Мiсцезнаходження Пiдприемства: вул. Петра Запорожця, 26-а,
м. Киiв, 02|25.

Що скJIаду Пiдприсмства можутъ входити cTpyKTypHi пiдроздiли без
права юридичноi особи.

1.9. Змiни до Статуту Пiдприсмства вносяться вiдповiдно до
законодавства Украiни в тому ж порядку, в якому його затверджено.

1.10. Пiдприемство не може бути засновником iнших юридшIних осiб.

II. МЕТА I ПРЕЛdЕТ ДIЯЛЬНОСТI

2.1. Пiдприемство створено з метою надання вторинноi (спецiалiзованоi)
або третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги пацiентам.

2.2. Предметом дiяльностi Пiдприемства е:

медична практика;
надання вторинноi (спецiалiзованоi) або третинноi

(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги та медичних посJIуг в
амбулаторних або стацiонарних умовах;

гIровадження дiяльностi, пов'язаноi з виготовленням, зберiганням,
гrридбанням, реалiзацiею (вiдпуском), використаншIм, знищенням
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у порядку,
визначеному законодавством Украiни;

проведення медичноi експертизи з тимчасовоi втрати працездатностi,
видача та продовження листкiв непрацездатностi, надаш{я трудових

рекомендацiй, направлення осiб з ознаками втрати працездатностi на медико-
соцiальну ексшертну комiсiю, спрямування пацiентiв Еа медико-соцiалъну

реабiлiтацiю;
надання гIлатних послуг вiдповiдно до законодавства Украiни;
своечасне та якiсне лiкування пацiентiв з використаннrIм комшлексу

необхiдних i доступних методiв, диференцiйований пiдхiд до вибору методiв
та засобiв лiкування рiзних категорiй пацiснтiв iз забезпеченням принципiв
безперервностi, послiдовностi та етапностi, iндивiдуального пiдходу в
органiзацii та здiйсненнi дiагностики i лiкування;

забезпечення квалiфiкованого медичного нагляду за перебiгом
вагiтностi, стацiонарноi медичноi допомоги пiд час пологiв i медичноi
допо\{оги MaTepi та новонародженiй дитинi;

свосчасне переведення пацiснтiв у вiдповiднi спецiалiзованi вiддiлення
д.IIя надання вторинноi (спецiалiзованоI) або третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги у випадках погiршення стану та
потреби в ii наданнi;

консервативне i оперативне лiкування пацiснтiв;
вi:новлення репродуктивного здоров'я;
позроблення, упровадження та застосування нових методiв лiкування в

\,стан овленому законом порядку;
консулътативно-дi агностичнi пос,чуги ;



надання медичноi допомоги пацiентам гiнекологiчного профiлю, якi
перебувають у невiдкладних станах;

квалiфiковане й повне обстеження осiб, якi звернулися до жiночоi
консультацii;

цiлодобовий прийом пацiентiв, потерпiлих, вагiтних у передпологовому
та пологовому перiодах, яких доставляють бригади екстреноi (швидкоi)
медичноi допомоги, або якi звертаютъся безпосередньо у приймальне
вiддiлення, зокрема i за наlтравленнями структурних пiдроздiлiв
Пiдприсмства або iнших закладiв охорони здоров'я;

взаемодiя iз закладами охорони здоров'я незалежно вiд форми власностi
та пiдпорядкування, вищими навчаIIьЕими закладами, що готують фахiвцiв
медичного та фармацевтичного профiлiв або забезпечуютъ ix пiслядипломну
ocBiry, та iншими науковими установами, зокрема й iноземними, в порядку,
передбаченому законодавством Украiни ;

органiзацiя i проведенЕя невiдкладних лiкарських оглядiв та

дiагностичне обстеження вiдповiдно до стану пацiентiв i потерпiлих, що
зверIIулися до приймального вiддiлення, а також ix госпiталiзацiя до
Пiдприемства за показаннями ;

проведення санiтарно-rrросвiтницькоi роботи серед населення з питань
профiлактики i надання першоi допомоги в разi раптових захворюванъ,
нещасних випадкiв i отруень;

провадженнrI господарськоi дiяльностi банкiв пуповинноi KpoBi, iнших
тканин i клiтин людини;

здiйснення зовнiшньоекономiчноi дiяльностi вiдповiдно до
законодавства Украiни.

iнша господарська дiяльнiсть, дозволена законодавством УкраiЪи.
2.З. Пiдприемство може бути клiнiчною базою закладiв освiти у сферi

охорони здоров'я, закладiв пiслядипломноi освiти, науково-дослiдних
установ. вищих медиIIних навч€uIьних закладiв Bcix piBHiB акредитацii,
заrulадiв пiслядипломноТ освiти, науково-дослiдних установ.

2.4.Види дiяпъностi, для здiйснення яких необхiдне отримання лiцензii,
докуt.ленту дозвiлъного характеру, сертифiкату тощо, провадиться
Пiщlриемством за iх наявностi.

2.5. Пiдприемство для досягнення мети його створення може за
поюдженшIм iз Влаоником брати гIастъ у реалiзацii просктiв у рамках
держЕtвно-гIриватного партнерства, а також iнших iнвестицiйних проектах,

'i i" 'l

що сприятимуть покращенню якост1 наданнrI медично1 допомоги.

Ш. ЮРИЩГЦМЙСТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ
ШДПРИСМСТВА

3.1. Пiдприемство е юридичною особою публiчного права. Права та
обов'язки юридичноi особи Пiдприемство набувас з дня його державноТ

ресстрацii.



З.2. Пiдприемство користуеться закрiпленим за ним комунЕLJIьним

майном, що е власнiстю територiальноi громади MicTa Киева, на правi
оперативного управлiння.

З.З. Пiдприсмство здiйснюе закупiвлю ToBapiB, робiт чи послуг
вiдповiдно до законодавства Украiни.

З.4. Збитки, завданi Пiдприемству внаслiдок виконання рiшенъ органiв

державноi влади чи органiв мiсцевого самоврядуваннrI, пiдлягаЮтъ

вiдшкодуванню зазначеними органами добровiльно або за рiшенням судУ.

3.5. Для здiйснення некомерцiйноi господарськоТ дiялъностi
Пiдприемство заJIучае i використовуе матерiально-технiчнi, фiнанСОвi,
трудовi та iншi види pecypciB, використання яких не заборонено

законодавством.
З.б. Власник, виконавчий орган КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвська MicbKa

державна адмiнiотрацiя) i .Щепартамент охорони здоров'я не несуть
вiдповiда_тrьностi за зобов'язаннями Пiдприсмства, а Пiдприемство не несе
вiдповiда_тrьностi за зобов'язаннями Власника, виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi мiсъкоi державноi адмiнiстрацii) i Щепартаменту
охорони здоров'я, KpiM випадкiв, передбачених законодавством.

З.7. Пiдприемство в гIовному обсязi реалiзовуе своi права та виконуе
обов'язки у сферах плануваннJI, матерiалъно-технiчного постачання,
органiзацii фiнансово-господарсъкоi дiяльностi, органiзацiТ працi та iT оплати.

3.8. Пiдприемство мае право:
3.8.1. У встановленому порядку укладати угоди (договори), якi не

суперечать законодавству Украiни та предмету дiялъностi Пiдприсмства,
набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем i
вiдlовiдачем у сулi.

3.8.2. Виключно за згодою Власника або уповноваженого Еим органу:
вiдчулgrвати закрiплене за ним майно, здавати в оренду, передавати в заставу
нерухоме майно, обладнання, iHBeHTap та iншi цiнностi, а також списувати з

балшrсу ocHoBHi засоби в установленому порядку.
3.8.З. Органiзовувати свою дiяльнiстъ щодо забезпечення виконання

договору про медичне обсrryговуваннrl населення.
3.8.4. Здiйснювати розподiл фiнансовIltх i майнових pecypciB мiж своiми

пiдроздiлами.
_r.8.5. Залучати фахiвцiв/спецiалiстiв iнших лiкувальних закладiв для

забезпечення надання медичноТ допомоги населенню.
j.9. Пiдприсмство забезпечуе:
j.9.1. Надання медичноi допомоги вiдповiдно до договору rrро медичне

обсr1 говування населення.
З.9,2. Надання оперативноТ iнформацii за запитами вiдlтовiдних органiв у

BcTaHoBjIeHoMy законодавством УкраТни .

З .9.З. Належне ведення облiково-звiтноТ документацii.
3.9.4. Своечасну сплату податкiв, зборiв та iнших платежiв передбачениХ

закоi]о_]авством.



3.9.5. Щiльове використання закрiппеного за ним майна та видiлених
бюджетних коштiв.

3.9.6. УтриманшI у ншIежному cTaHi рухомого i нерухомого м'айна.
З.9.7. Створення належних умов для високопродуктивноi працi,

забезпеченнlI додержання закоЕодавства про шрацю, соцiальне страхування,
правил та норм охорони працi, технiки безпеки.

3.9.8. Здiйснення заходiв з удосконаJIенн;I оlrлати працi працiвникiв з

метою посилення iх матерiальноi зацiкавленостi у результатах особистоi

роботи та в загальних результатах дiялъностi Пiдприемства.
З.9.9. Визначення потреби структурних пiдроздiлiв Пiдприсмства у

лiкарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнаннi

для забезпечення своечасною, доступною та якiсною медичною допомогою.
З.9. 1 0. Матерiалъно-технiчне забезпечення, утримання булiвель, споруд i

технiчних засобiв у н€шежному cTaHi.
З.9.11. ЗабезпеченЕя дотримання Закону Украiни <Про захист

персон€tпьних данию).
З.9.12. Ведення затвердженоi медичноi документацii, оперативноi

iнформацii та статистичноТ звiтностi.
3.10. Пiдприемство вживае заходiв з пiдготовки, пiдвищення

квалiфiкацii медичних кадрiв та атестацii лiкарiв та молодших спецiалiстiв з

медиIIною освiтою Пiдприемства.

IV. УПРАВЛIНIUI ШШIРИСМСТВОМ

4.t. Управлiння Пiдприемством здiйснюеться вiдповiдно до цього
Статуry на ocнoвi поеднання прав Власника, ,Щепартаменту охорони здоров'я
щодо оперативного управлiння комунаlrьним майном та yracTi в управлiннi
трудового колективу.

4.2. Керiвництво Пiдприемством здiйснюе директор. Щиректор несе
персональну вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Пiдприемства i виконання своiх
фу"пцй.

4.З. Щиректор Пiдприемства призначаеться на lrосаду директором
,Щепартаменту охорони здоров'я IIIJutxoM укJIадення з ним контракту за

резуJIьтатами конкурсу в установленому порядку.
4.4. Працiвники Пiдприемства призначаютъся на посаду та звiлъняються

з посади накz}зом директора ,Пiдприемства вiдповiдно до законодавства
Украi'шt у встановленому порядку.

4.5. Щиректор Пiдприемства:
4.5. 1 . Здiйонюе поточне керiвництво Пiдгrриемством.
4.5.2. Спрямовуе i коорлиrryе заходи, що нЕIII€жотъ",що компетенцii

Пiдприемства.
4.5.З. Затверджус плани роботи Пiдприемства та його cTpyKTypHID(

пiдроздiлiв.
4.5.4. Затверджуе режим роботи Пiдгlриемства та його cTpyKTypHID(

пiдроздiлiв за поданнrIм iх керiвникiв.



4.5,5. Органiзу€ контроль за виконанням планiв та дотриманням графiкiв

роботи пiдроздiлiв Пiдпри€мства.
4.5.6. Видае накази, обов'язковi до виконання BciMa' працiвниками

Пiдприемства, органiзовуе та контролюс ix виконаннrI.
4.5.7. Затверджуе розподiл обов'язкiв мiж заступниками директора в

установленому законодавством Украiни порядку.
4.5.8. Затверджуе посадовi iнструкцii працiвникiв та положення про

cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприсмства.
4.5.9. Забезпечуе упровадженнrI i вдосконаlrення системи управлiння

якiстю на Пiдприемствi.
4.5.10. Забезпечус упровадженнrI i вдосконtшIення системи мотивацii

працi на Пiдприемствi.
4.5.1 1. Вживас заходiв заохочення до працiвникiв та накладас на

працiвникiв дисциплiнарнi стягненIuI вiдповiдно до законодавства УкраiЪи.
4.5.|2. Укладае договори вiд iMeHi Пiдприемства.
4.5.1З. Представляе iнтереси Пiдприемства в ycix судах.
4.5.I4. Вiд iMeHi роботодавця пiдписуе колективний договiр з

працiвникiв, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
4.5.15. Забезпечуе свосчасну сплату податкiв, зборiв та iнших платежiв

згiдно з законодавством Украiни.
4.5.|6. Розпоряджаеться майном та коштами Пiдприемства (в межах

наданих повноважень) вiдповiдно до законодавства Украiни та цъого
Статугу.

4.5.|7. Без довiреностi дiе вiд iMeHi Пiдприемства, представляс його
iнтереси у Bcix пiдприемствЕlх, установ€lх та органiзацiях у межах наданих
повноважень, укладае договори, видае довiреностi, надае дорrrеншI, мае
право першого пiдпису на фiнансових, банкiвських та iнших документах
Пiдприемства.

4.5.18. Визначае та затверджуе органiзацiйну структуру Пiдприемствц
граншlну чисельнiсть працiвникiв, штатний розпис та визначае умови оплати
працi.

4.5.19. Вiдповiдае за виконаннrI покJIадених на Пiдприемство завдань та

функцiй, дотриманнrI вимог законодавства з питань охорони працi та
пожежноi безпеки.

4.5.20. Виконуе iншi обов'язки, передбаченi контрактом, укJIаденим у. t t. l

встановленому порядку.
4.6. На Пiдприемствi для найбiльш повного використання трудового

потенцiалry i створення умов для високоефективноi дiялъностi кожного
працiвrп,Iка:

4.6.|. Проводиться атестацiя та
визначаеться ix потрiбна кiлькiстъ.

рацiоналiзацiя робочих мiсць,

4.6.2. Встановлюються форми оплати працi працiвникiв, здiйснюеться
тарифiкацiя та встановлюються працiвникам надбавки до посадового окJад,ч
за високi досягнення у працi, складнiсть та напруженiстъ у роботi.



професiйну майстернiсть та iншi доплати i надбавки згiдно iз законодавством

Украiни.
4.6.з. Встановлюеться тривалiсть робочого часу та вiдпочиНК}, а також

тривалiсть додаткових вiдпусток вiдповiдно до трудового законодавства

Украiни, забезпеч}ються умови технiчноi безпеки
4.7. оплата працi працiвникiв Пiдприемства здiйснюеться у

встановленому ГIорядку.

ч. взАемодя тА контроль дшльностI

5.1. Щепартамент охорони здоров'я здiйснюе контроJIъ за використанням

i збереженнrIм наJIежного Пiдприемству майна та мае право виJIучити в

пiдприемства майно, яке не використовуетъся або використовуетъся не за

призначенням i розпорядитися ним у межах cBoix повноважень.

5.2. Вiдносини Пiдприемства з пiдприсмствами, установами,
органiзацiями та цромадянами в ycix сферах господарсъкоi дiяльностi

будуються на договiрних засадах вiдповiдно до законодавства Украiни.

5.з. Перевiрку окремих напрямiв дiяльностi Пiдприемства проводятъ

уповноваженi органи вiдповiдно до законодавства УкраiЪи.
5.4. Перевiрку дiялъностi Пiдприемства проводитъ Власник або

уповноваженим ним органом у встановленому порядку,

5.5. У разi ,rоrрЬб" в наданнi пацiентовi вторинноi (спетtiалiзованоi)

третинноi (високоспецiа-пiзованоi) медичноi догtомоги Пiдприемство

"Ъrrрu"*е 
його за показаннями до закJIадiв охороЕи здоров'я вiдповiдноi

спецiалiзацii.
5.6. У разi потреби в наданнi пацiентовi екстреноi медичноi допомоги

або наявностi показаЕъ до ekcтpeHoi госпiта-rriзацii Пiдприемство викJIикас

бригаду eкcTpeнoi (швидкоi) медичноi допомоги.' 
5.i. пiдприемство взасмодiе iз закладами охорони здоров'я та iншими

закJIадами i установами, громадсъкими органiзацiями пiд час вирiшення

питань органiзацii i наданнrI медиllноI допомоги,
5.8. КоордиIIувЕtпъна, консулътативна та дорадча функцii з питанъ оцiнки

якостi медичноi допомоги та медиЕIного обслryговуваннrI на Пiдприсмствi

гIокJIадаеться на медичну раду Пiдприемства, яку очолюе директор.
5.9. Контроль. за забезпеченнjIМ системи управлlння якlстю на

пiдприемствi здiйснюеться шляхом експертизи вiдповiдностi якостi наданоi

медичнОi допомОги вимоГам гаJIузевих стандартiв у сферi охорони здоров'я.

5.10. Здiйснення вЕутрiшнъого контролю за якiстю Еадання медичноi

допомоги покJIадаетъся на директора Пiдприсмства.
5.11. При Пiдприемiтвi утворюсться спостережна рща з обов'язковим

заryченнlIм представникiв громадськостi (за iхнъою згодою). Спостережна

рада розгJIядае питанНя дотриМаннЯ црав та забезпечення безпеки пацiентiв,

додержання вимог законодавства цiд час медичного обсrгуговраннrl

насеJIення Пiдприемством, фiнансово-госпоДарСЬКОi ДiЯЛЬНОСТi

пiдприемства. ,,що складу спостережноi ради, kpiM представникiв Власника



(уповноваженого ним органу) та вiдповiдних органiв виконавчоi влади та

органiв мiсцевого самоврядування, входятъ (за iхньою згодою) депутати

,iaцau." рад, шредставники громадськостi та громадськйх об'еднань,

дiялънiсть яких спрямована на захист прав у сферi охорони здоров'я,

органiзацiй, що здiйснюютъ професiйне самоврядування у сферi охорони

здоров'я
5.12. При Пiдприемствi з метою сприяння його дlяльностl може

утворюватися опiкунська рада, до скJIаду якоi (за згодою) можуть

ъппrо"чr"." благодiйники, представники громадськостi та громадсъких

об'сднанъ, благодiйних, релiгiйних органiзацiй, органiв мiсцевого

самоврядування, засобiв масовоi iнформацii, волонтери та iншi. Рiшення про

.r"ор.о"" опiкунськоi ради при Пiдприемствi та положення гrро неi

затверджуютъся наказом директора Пiдприемства.
5.13. Пiдприемство розробляс та подае на затвердження ,Щепартаменту

охорони здоров'я погоджений ,Щепартаментом економiКИ Та iНВеСТИЦiй

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) середIьостроковий стратегiчний план розвитку Пiдприемства

на три роки, а також iнформацiю про стан викоЕання сереДНЬОСТРОКОВОГО

страiегiчного плаЕу розвитку Пiдприемства за попереднiй piK за формою,
визIlаченою виконавчим органом Киiвськоi мiсъкоi Ради (Киiвсъкою мiською

державною адмiнi страцiею).

vI. дхtЕрЕлА ФIнАнсувАннrI

б.1. Пiдприемство е одержувачем бюджетних коштiв у межах

з атверджених бюджетних асигнувань.
6.2. УтриманнrI Пiдприемства i оплата працi здiйснюеться за рахунок

бюджетних коштiв, а також коштiв, отримання яких передбачено

законодавством Украiни.
6.з. Матерiалъно-технiчну бuзу i кошти Пiдприемства становлять

ocHoBHi фонди та оборотнi кошти, а також iншi матерiалънi цiнностi та

фiнансовiр..ур"", вартiстъ яких вiдображено в його самостiйному балансi.

6.4. Майно Пiдrrр".r.ruu н€шежить до комунальноi вЛаСНОСТi

територiальноi |ромад}t MicTa Кисва i закрiплене за ним на правi

оrrеративного управлiнrrя.
б.5. Щжерелами формувlннfl майна та коштiв Пiдприемства с:

ко]чIуI]аJIъне майно, передане Пiдприсмству ;

бюджетнi кошти;
власнi надходження Пiдприемства: кошти вiд наданнrI в оренду майна,

закрirrленого на правi опёративного управлiння; е

цiльовi кошти;
кошти, отриманi за договорами з центраJIьним органом виконавчо1

влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi державних фiнансових
гарантiй медичного обслуговування населення;

кредити банкiв;



майно, придбане в iнших юридичних або фiзичних осiб;
майно, що надходить безоплатно або у виглядi безповоротноi фiнансовоi

допомоги чи добровiльних благодiйних BHecKiB, пожертвувань юридичних i

фiзичних осiб;
коштiв, що надходять на виконання програм соцiалъно-економiчного

розвитку регiону, програм розвитку медичноi галузi;
кошти та iнше майно, одержанi вiд реалiзацii продукцii фобiт, гrослуг);
iншi джерелц не забороненi законодавством.
б.6. Вiдповiдно до рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 19 грудня 2019

року JЮ 4б118034 <Про визначення розмiрiв стаryтних капiталiв комунаIIъних
некомерцiйних пiдприемств виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)> Пiдприемству визначено
статутний капiтал у розмiрi 20 6|0 710, 9З (двадцять мiльйонiв шiстсот десять
тисяч ciMcoT десятъ грн 9З коп.) гривенъ.

6.7. Пiдприемство мае право отримувати плату за надання посJIуг,
виконаннrI робiт, зuLлуIати матерiальнi та фiнансовi ресурси, отримувати
гранти, дарунки та благодiйнi внески в порядку, визначеному законами,
iншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.8. Пiдприемство зобов'язане приймати та виконувати доведенi до
нього в установленому законодавством Украiни порядку державнi
замовленIш та замовлення викоЕавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), враховувати ix пiд час

формування фiнансового плану, визначеннrI перспектив економiчного i
соцiального розвитку та вибору контрагентiв, а також скJIадати i виконувати

фiнансовий план фiчний та квартЕuIьний) на кожний наступний piK.
6.9. Пiдприемство здiйснюе бухгалтерський i первинний медичний

облiк результатiв cBoei дiялъностi, веде статистичну, фiнансову та iH-y
звiтнiсть у порядку, визначеному законодавством Украiни.

Вiдповiдаlrънiсть за стан облiку, своечаснiсть поданнrI фiнансовоi та
iншоi звiтностi покладаеться на директора Пiдприемства та головного
бухгалтера.

Фiнансова звiтнiстъ Пiдприемства подаеться .ЩепартамеЕту комунальноi
власностi м. Киева виконавчого органу Киiвсъкоi мiсъкоi ради (КиТвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрачii) в установленому порядку.

6. 10. ГIлан використаннrI бюджетних коштiв Пiдприемством, що
затверджуе директор, погоджуч fiепартамент охорони здоров'я.

6.11, Гfutанування фiнансово-господарсъкоi дiяпъностi Пiдприемства
здiйснюеться шJuIхом скJIадання у порядку та за формою, що визначас
виконавчий орган Киiвськоi MicbKoi ради (КиIвсъка MicbKa державна
адмiнiстрацiя), рiчних фiнансових ппанiв, якi затвердкуе ,Щепартамент
KoMyHaJIbHoi власностi м. Кисва виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради
(Киiвсъкоi мiсъкоi державноi адмiнiстрацii).

Щиректор Пiдприемства зобов'язаний сrrрямовувати дiяльнiсть
Пiдприемства на виконання рiчного фiнансового плану з метою одержаннrI



I

запланованих сум доходiв,. не припускаючисъ витрат невиробничого

карактеру, не передбачених рiчним фiнансовим планом,

пiдприсмсrъо зuirуе про стан виконання рiчного фiнансоqого плану в

порядку та за формою, шо визначас Щепартамент комуналънот власност1

м. Кисва виконавчого органу КиТвсъкоТ йськоi ради (КиТвсъкоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацiТ),
6.12'ВартiстъробiттаПосIIУГ'ЩоВиконУеТанаДасПiдприемсТВо,

встановIlюеться вiдпЬвiдно до законодавства УкраТни,

6.1з. Щоходи Пiдприемства використовуютъся-,л::*п,чпо дпя

фiнансування видаткiв на утримання пiдприемства, реалiзаuii мети (цiлей,

завдань) ,u 
"urr|rriB 

дiяльностi, визначених цим Статутом

6. 1 4. Пiдприемство дотримуетъся заборони розподiлу отриманих дох:a_1:

(прибуткiв) або Тх частини серед засновникiв (уrасникiв у розумlнн1

IJивiлъного кодексу УкраТ""l, "пЪН" 
nhi|l:McTBa, його прашiвникiв (KpiM

о,'IIати iхнъоi працi, нарахування единого соцiального внеску), членiв органiв

управлiння Пiдприемства та iнших пов'язаних з ними осiб,

чII.ПоВНоВюкЕш{ЯТРУДоВоГоКоЛЕ.КТИВУ

7.1.ПрацiвникиМаюТЬпраВобратиУчасТЬВУПраВлiннiПiдгrрисМсТВоМ
через зага*цънi збори (конференцii), рit1-:Гудових колективiв, професiйнi

спiлки. якi дiють у трудовому колективi, iншi органи, уповноваженi трудовим

ко,,ектI{вом на представництво, вносити "ро"о,"uii 
rчОЛО,|ОЛiПШеНН] ОР::

пiдприслlства, а також з питань захисту трудових та соцiально-економlчних

правfii:l:.хт-'ъ,^r,о"емства 
зобов,язаний створювати умови, якi 6

забезпечr,вали участъ працlвникiв У його управлiннi' 
l

7.]. Трудовий колектив Пiдrrриемства склаоu"":1,,jiх громаlян, якi

свосЮ працеЮ берутЪ участЪ у йогО дiяльноСтi на ocHoBi трудового договору

(контракц,. угошИ) або iнйх фор*, rцо регулюютъ труловi вiдносини

прашiвниу з ПlлПгиемством, 
соцiалънi вiдносини трудового

1.3. Виробничi, трудовi, економlчн1 та

колектив1, з роботодавцем регулюютъся колективним ry:":::",
-l .1, Право укладення колективного. договору вiд iMeHi роботодавшя

надаеться 
^"ЪЪ-i"р""i 

Пiдприемства, 
_ 
вiд iMeHi _]|Ilouo'o 

КОЛеКТИВУ

профспi;ткоВоМУорГанУ,аВраЗiйоговiдсУтностiГIреДсТаВникаМ
,rр uui 

" ", 
Ki в, о бр ан"*, u упо вн о в аже ним тру довим noa_,,y"_":",

1 ,5. сторони, якl пlдписали колективний договiр, щороку в строки,

передбаченi колективним договором, звiтуютъ про його виконання,

7,6. Колективний до,оuiр пiдпягас гlовiдомнiй реестрац11 у

BcTaHoBJeHoMY порядку' 
эUUс \.\rc.lR пп2 доров'я, гарантii

1.1 . п"й"rr" полiпшення \,\,1ов праui, життЯ 1 З

обов,язкового медичного страх\,вання прашiвникiв пllуиемстВа та 1х сlN{еи!

а TaKOir< iншi питання соцiа-tъного розвитк\, вирiшус трудовиЙ коlектив



вlдповlдно до законодавства
договору.

Украiни, цього Статуту та колективного

7.8. оплата працi працiвникiв Пiдприемства здiйснюеться в

першочерговому порядку. Boi iншi платежi Пiдприемство здiйснюе пiсля

виконання зобов'язань щодо оплати гrрацi.

7.9. Працiвники Пiдприемства гIровадять дiяльнiсть вiдповiдно до

статуту, колективного договору та посадових iнструкцiй, правил

внутрiшнього трудового розпорядку згiдно iз законодавством Украiни.

. VIII. лIкАрськА тАеI\4ниIи

8.1. Медичнi працiвники Пiдприемства та iншi особи, яким у зв'язку з

виконанням професiйних або сrryжбових обов'язкiв стаJIо вiдомо про

хворобу, медичне обстеження, огJIяд та ix результати, iнтимну i сiмейну
сторони життя |ромадянина, не мають права розголошувати цi вiдомостi,
KpiM передбачених законодавством вишадкiв

8.2. Пiдприемство у процесi дiялъностi забезпечус aHoHiMHicTb пацiента

пiд час використання iнформацii, що становитъ лiкарську таемницю.
8.3. Захист та обробленнrI персонаJIьних даних Пiдприсмство здiйснюс

дJUI конкретних i законних цiлей, визначених за однозначною згодою

суб'екта персонаJIьних даних, або у випадках, передбачених законами

УкраiЪи, та у порядку, встановленому законодавством.

ж. припишннrI шлриемствА

9.1. Припинення Пiдприемства здiйснюсться шJuгхом його реоргаНiЗаЦii
(злиття, приеднання, подiлry, перетворення) або лiквiдацii За РiШеННЯМ
Власника, а у випадках, передбачених законодавством УIgаiни, за

рiшенням суду. Пригlинення Пiдприемства проводить комiсiя з припиненнrI,

утворена органом, що прийняв рiшеннrl про припинення.
9.2. З моменту призначення KoMicii з припиненнrI до неi переходятъ

повноваження з управлiння справами Пiдприемства. Комiсiя з припинення

складае лiквiдацiйний баланс (передавальний акт, розподiлъчий баланс)

Пiдприемства i подае його на затвердженнrI в установпеному порядку.
9.З. У разi припинення Пiдприемства працiвникам, що звiльняЮТЬСЯ,

гарант_у€ться додержання iх прав та iHTepeciB вiдповiдно до законодавства

}'краТни про працю.
g.4. У разi припинення Пiдприемства (у резулътатi його лiквiдацii,

з;lI1ття. подiлу, приеднання або перетворення) його майно, в тому числi
aKTL1BI{. за рiшенням Власника передаються iншiй неприбутковiй органiзацii

вi:повi:ного виду або зараховуютъся до доходу бюджету. Вимоги кредиторiв

.]о Пi:присмства, що лiквiдусться, задовольняються в установленому
законо-]авством Украiни порядку.

9.5. ПiдПриемствО вважа€тЬся припИненим з дня внесення до Сдиного

.]ержавного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмцiв та



---

|ромадсъких формуванъ запису про державну реестрацiю припиненнrI
юридичноi особи.
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