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L ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕННrI

1.1. Комуналъне некомерцiйне пiдприсмство <Киiвський мiський
пологовий будинок J\Ъ 5) виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради
(КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрачii) (далi - Пiдприемство) е закладом
охорони здоров'я, неприбутковим Пiдприемством, заснованим на
комунальнiй власностi територiальноi громади MicTa Киева, вiднесеним до
сфери управлiння виконавчого органу КиIвськоi мiськоi ради (Киiвськоi
мiськоi державноi адмiнiстраuii) та пiдпорядкованим Щепартаменту охорони
здоров'я виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi
державноТ адмiнiстрацii) (дuпi - Щегrартамент охорони здоров'я).

Засновником та власником Пiдприсмства е територiальна громада
MicTa Кисва, вiд iMeHi якоi виступас Киiвська MicbKa рада (далi - Власник).

1.2. Пiдгrрисмство утворено вiдповiдно до рiшення Киiвськоi мiсъкоi
ради вiд24 жовтня 2019 року Ns бl7579 <Про реорганiзацiю закладiв охорони
здоров'я, що наJIежать до KoMyHaIIbHoi власностi територiальноi громади
MicTa Кисва> шляхом перетворення Киiвського мiського пологового будинку
J\& 5 в комунаJIьне некомерцiйне пiдприемство <Киiвський мiсъкий пологовий
будинок J\'95) виконавчого органу Киiвськоi мiсъкоi ради (Киiвськоi MicbKoT
державноТ адмiнiстрацii).

Пiдприсмство € правонаступником усього майна, Bcix прав та обов'язкiв
КиТвського мiського пологового будинку J\b 5.

1.3. Пiдприемство у своiй дiяльностi керустъся Конститучiсю Украiни,
законами Украiни, постановами Верховноi Ради Украiни, актами Президента
Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни, рiшеннями Киiвськоi MicbKoi ради, розпорядженнями
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiсъкоi державноi
адмiнiстрацii), наказами директора ffепартаменту охорони здоров'я, iншими
нормативними актами та цим Статутом.

1.4. Пiдприемство здiйснюе некомерчiйну господарсъку дiяльнiсть,
спрямовану на досягнення, збереження i змiцнення здоров'я населення та
iнших соцiальних результатiв без мети одержання прибутку.

1.5. Пiдприсмство мас самостiйний баланс, рахунки у вiдповiдних органах
Щержавноi казначейськоi служби УкраТни та державних установах банку, yci
фiнансовi операцii здiйснюе через органи Щержавноi казначейськоТ служби
УкраТни та установи банку за мiсцезнаходженнrIм.

1.б. Пiдприсмство е юридичною особою, мас вiдокремлене майно,
печатку зi своiм найменуванням встановленого зр€вка, iншi печатки, штампи,
бланки.

1 .7. Найменування Пiдприемства:
повне: Комунальне некомерцiЙне пiдприемство <КиiвськиЙ мiськиЙ

пологовий будинок Jф 5) виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ));

скорочене: КНП (Кi\4ПБ J\Ъ 5).
1.8. Мiсцезнаходження Пiдприемства:

Лобановського,2, м. Киiв, 0З037.
проспект Валерiя



До складу Пiдприемства можуть входити cTpyKTypHi пiдроздiли без
права юридичноi особи.

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

1.10. Пiдприемство не може бути засновником iнших юридичних осiб.

II. МЕТА I ПРЕДМЕТ ДUIЛЬНОСТI

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

2.2. Предметом дiяльностi Пiдприемства е:

медична практика;
надання вторинноТ (спецiалiзованоi) медичноi допомоги та медичних

послуг в амбулаторних або стацiонарних умовах;
провадженнrI дiяльностi, пов'язаноi з виготовленням, зберiганням,

придбанням, реалiзацiею (вiдпуском), використаннrIм, знищенням
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у порядку,
визначеному законодавством Украiни;

проведення медичноi експертизи з тимчасовоi втрати працездатноотi,
ВиДача та продовження листкiв непрацездатностi, надання трудових 

i

РеКОМенДацiЙ, направлення осiб з ознаками втрати працездатностi на медико- 
i

СОцiальну експертну комiсiю, спрямування пацiснтiв на медико-соцiальну 
iреабiлiтацiю; i

надання платних послуг вiдповiдно до законодавства Украiни; 
i

сВоечасне та якiсне лiкування пацiснтiв з використанням комплексу |

необхiдних i доступних методiв, диференцiйований пiдхiд до вибору методiв
тaзaсoбiвлiкyвaнняpiзниХкaTеГopiйпaцiснтiвiззaбeзпeчeнняМпpинципiв
безперервностi, послiдовностi та етапностi, iндивiдуального пiдходу в |

opгaнiзaцiiтaздiйcнeннiДiaгнoстикиiлiкyBaHня;
забезпеченнrI квалiфiкованого медичного нагпяду за перебiгом 

,

вагiтностi, стацiонарноi медичноi допомоги пiд час пологiв i медичноi l

допомоги MaTepi та новонародженiй дитинi;
сВо€часне переведення пацiснтiв у вiдповiднi спецiалiзованi вiддiлення

для надання вторинноi (спецiалiзованоi) або третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги у випадках погiршення стану та
потреби в ii наданнi;

консервативне i оперативне лiкування пацiентiв;
вiдновленнll репродуктивного здоров' я ;

розроблення, уrтровадження та застосування нових методiв лiкування в

установJIеному законом порядку;
консультативно-дiагностичнi послуги;
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 eкcTpeнoi (швидкоi)
медичноi допомоги, або якi звертаються безгlосередньо у гtриймальне
вiддiлення, в тому числi за направленнями структурних пiдроздiлiв
Пiдприемства або iнших закладiв охорони здоров'я;

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

органiзацiя i проведення невiдкладних лiкарських оглядiв та
дiагностичне обстеження вiдповiдно до стану пацiентiв i потерпiлих, що
звернулися до приймалъного вiддiлення, а також iх госпiталiзацiя до
Пiдприемства за пок€ваннями;

проведення санiтарно-просвiтницькоi роботи серед населеннrI з питань
гrрофiлактики i надання першоi допомоги в разi раптових захворювань,
нещасних вигIадкiв i отруенъ;

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

провадженIuI зовнiшньоекономiчноi дiяльностi вiдповiдно до
законодавства Украiни.

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

охорони здоров'я, закладiв пiслядипломноi освiти, науково-дослiдних
установ. вищих медичних навчаJIьних закладiв Bcix piBHiB акредитацii,
закладiв пiслядипломноi освiти, науково-дослiдних установ.

2.4. Види дiяльностi, для здiйснення яких необхiдне отримання лiцензii,
документу дозвiльного характеру, сертифiкату тощо, провадиться
Пiдприсмством за ik наявностi.

2.5. Пiдприемство для досягнення мети його створення може за
погодженIuIм iз Власником брати r{астъ у реалiзацii просктiв у рамках
державно-приватного партнерства, а також iнших iнвестицiйних проектах,
що сприятимуть покращенню якостi надання медичноi допомоги.

Ш. ЮРИДI,ТlIil,VТ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
шдприемствА

3.1. Пiдприемство е юридичною особою публiчного права. Права та
обов'язки юридичноi особи Пiдприемство набувае з дня його державноi
реестрацii.

З.2. Пiдприемство користуеться закрiпленим за ним комунаJIьним
майном, що е власнiстю територiальноi цромади MicTa Киева, на правi
оперативного управлiння.

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



3.4. ЗбИтки, завданi Пiдприемству внаслiдок виконання рiшень органiв
ДеРЖаВНОi влади чи органiв мiсцевого самоврядуваннjI, пiдлягають
ВiДШКОДУВаНнЮ зазначеними органами добровiльно або за рiшенням суду.

З.5. Для здiйснення некомерцiйноТ господарськоi дiяльностi
ПiДПРИеМсТВо заJIучае i використовуе матерiально-технiчнi, фiнансовi,
ТРУЛОВi Та iншi види pecypciB, використання яких не заборонено
законодавством.

З.6. ВлаСник, виконавчий орган Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвська MicbKa
державна адмiнiстрацiя) i Щепартамент охорони здоров'я не несутъ
вiдповiдальностi за зобов'язаннями Пiдприсмства, а Пiдприемство не несе
вiдповiдальностi за зобов'язаннями Власника, виконавчого органу Китвськоi
MicbKoT раДИ (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) i Щепартаменту
охорони здоров'я, KpiM випадкiв, передбачених законодавством.

3.7. ПiДПРиеМство в повному обсязi реалiзовуе cBoi права та виконуе
ОбОВ'ЯЗКИ У сферах планування, матерiально-технiчного постачання,
ОРГаНiЗаЦii фiнансово-господарськоi дiяльностi, органiзацii працi та iT оплати.

3.8. Пiдприемство мае право:
З.8.1. У встановленому порядку укладати угоди (договори), якi не

суперечать законодавству Украiни та предметовi дiяльностi пiдприемства,
набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем i
вiдповiдачем у сулi.

з.8.2. Виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу:
вiдчужувати закрiплене за ним майно, здавати в оренду, передавати в заставу
нерухоме майно, обладнання, iHBeHTap та iншi цiнностi, а також списувати з
балансу ocHoBHi засоби в установленому порядку.

3.8.з. Органiзовувати свою дiяльнiсть щодо забезпеченнrI виконання
договору про медичне обслуговування населення.

з.8.4. Здiйснювати розподiл фiнансових i майнових pecypciB мiж своТми
пiдроздiлами.

з.8.5. Залl^rати фахiвцiв/спецiалiстiв iнших лiкувальних закладiв для
забезпеченнrI надання медичноi допомоги населенню.

З.9. Пiдприемство забезпечуе:
3.9.1. Надання медичноi допомоги вiдповiдно до договору про медичне

обслуговування населеннrI.
3.9.2. Надання оперативноi iнформацii за запитами вiдповiдних органiв у

встановленому законодавством Украiни.
З.9.З. Належне ведення облiково-звiтноi документацii.
З.9.4. СВОСчасну сплату податкiв, зборiв та iнших платежiв передбачених

законодавством.
З.9.5. L{iльове використання закрiпленого за ним майна та видiлених

бюджетних коштiв.
З.9.6. Утримання у наJIежному cTaHi рухомого i нерухомого майна.
з.9.,7 . СтвореннЯ на-пежниХ умоВ для високопродуктивноi працi,

забезпеченнrI додержання законодавства IIро працю, соцiальне страхування,
правил та норм охорони працi, технiки безпеки.



3.9.8. Здiйснення заходiв з удоскон€шення оплати працi працiвникiв з
метою посилення ix матерiальноi зацiкавленостi у результатах особистоi
роботи та в загальних результатах дiяльностi Пiдприемства.

з.9.9. Визначення потреби структурних пiдроздiлiв Пiдприемства у
лiкарськИх засобаХ, виробаХ медичного призначення, медичному-обладнаннi
ДЛЯ ЗабеЗПеЧеННя сВоечасною, доступною та якiсною медичною допомогою.

з.9. 1 0. Матерiально-технiчне забезпечення, утримання будiвель, спорул i
технiчних засобiв у н€шежному cTaHi.

з.9.11. Забезпечення дотримання Закону Украiни <Про захист
персональних даних);

з.9.12. Ведення затвердженоI медичноi документацii, оперативноi
iнформацii та статистичноТ звiтностi.

з.10. Пiдприемство вживае заходiв з пiдготовки, пiдвищення
квалiфiкацii медичних кадрiв та атестацii лiкарiв та молодших спецiалiстiв з
медичною освiтою Пiдприемства.

Iv. упрАвлIння шдприемством

4.I. Управлiння ПiдприеМствоМ здiйснюеться вiдповiдно до цього
СтатутУ на ocнoBi посднаНня праВ Власника, !епартаменту охорони здоров'я
щодО оператиВногО управлiння комунальним майном та участi в управлiннi
трудового колективу.

4.2. Керiвництво Пiдприемством здiйснюе директор. !иректор несе
персональну вiдповiда-пьнiсть за дiяльнiсть Пiдприемства i виконання cBoik
функцiй.

4.з. Щиректор Пiдприемства призначаетъся на посаду директором
ЩепартаментУ охорони здоров'я шляхоМ укладеншI З ним контракту за
результатами конкурсу в установленому порядку.

4.4. Працiвники Пiдприемства призначаютъся на посад} та звiльняються
з посади нак€вом директора Пiдприемства вiдповiдно до законодавства
Украiни в установленому порядку.

4.5. Щиректор Пiдприемства:
4.5.1. Здiйснюс поточне керiвництво Пiдприемством.
4.5.2. Спрямовуе i координуе заходи, що наJIежать до компетенцii

Пiдприемства.
4.5.3. Затверджуе плани

пiдроздiлiв.
роботи Пiдприемства та його структурних

4.5.4, Затверджуе режим роботи Пiдприемства та його структурних
пiдроздiлiв за поданням ix керiвникiв.

4.5.5. Органiзуе контроль за виконанням планiв та дотриманням графiкiв
роботи пiдроздiлiв Пiдприемства.

4.5.6. Видае нак€ви, обов'язковi до виконання BciMa працiвниками
пiдприемствq органiзовус та контролюс iх виконання.

4.5.7. Затверджуе розподiл обов'язкiв мiж заступниками директора в
установленому законодавством Украiни порядку.



4.5.8. Затверджус посадовi iнструкцii працiвникiв та положення про
cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприемства.

4.5.9. Забезпечуе упровадження i вдосконаJIення системи управлiнrrя
якiстю на Пiдприемствi.

4.5.10. Забезпечуе упровадження i вдосконаJIення системи мотивацii
працi на Пiдприсмствi.

4.5.11. Вживас заходiв заохочення до працiвникiв та накладас на
ПРаЦiВНикiв дисциппiнарнi стягненнjI вiдповiдно до законодавства Украiни.

4.5.12. Укладае договори вiд iMeHi Пiдприемства.
4.5.1З. Представляс iнтереси Пiдприсмства в ycix судах.
4.5,14. Вiд

профспiлковим
працiвникiв, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

4.5.15. Забезпечус своечасну сплату податкiв, зборiв та iнших платежiв
згiдно з законодавством Украiни.

4.5.16. Розпоряджасться майном та коштами Пiдприсмства (в межах
НаДаНИХ повноважень) вiдповiдно до законодавства Украiни та цього
Статуту.

4.5.17. Без довiреностi дiс вiд iMeHi Пiдприсмства, представляе його
iНТеРеСИ У Bcix пiдприемствах, установах та органiзацiях у межах наданих
гIовноваженъ, укладае договори, видае довiреностi, надае дор)лrення, мас
ПРаВО ПеРШОГО пiдпису на фiнансових, банкiвських та iнших документах
Пiдприсмства.

4.5.1 8. Визначае та затверджус органiзацiйну структуру Пiдприемства,
|РаНИЧНУ чисельнiсть працiвникiв, штатний розпис, визначае умови оплати
працi.

4.5.19. ВiДПовiДас за виконання покладених на Пiдприсмство завдань та
фУНКЦiй, ДОТримання вимог законодавства з питань охорони працi та
пожежноi безпеки.

4.5.20. ВИКОНУс iншi обов'язки, передбаченi контрактом, укладеним у
встановленому порядку.

4.6. На Пiдприемствi для найбiльш повного використання трудового
ПОТеНЦiаЛУ i створення умов для високоефективноi дiяльностi кожного
працiвника:

4.6.|. Проводиться атестацiя та рацiоналiзацiя
визначаеться ix потрiбна кiлькiсть.

робочих мiсць,

4.6.2. Встановлюютъся форми оплати працi працiвникiв, здiйснюеться
тарифiкацiя та встановлюються працiвникам надбавки до посадового
за високi досягнення у працi, складнiсть та напруженiсть у

окладу

роботi,
ПРОфеСiЙНУ майстернiстъ та iншi доплати i надбавки згiдно iз законодавством
УкраiЪи.

4.6.З. ВСтановлюеться тривалiстъ робочого часу та вiдпочинку, а також
ТРИВаЛiСть Додаткових вiдпусток вiдповiдно до трудового законодавства
Украiни, забезпечуються умови технiчноi безпеки.



5.4. Перевiрку дiяльностi Пiдприемства проводить Власник або

4.7. Оплата працi
встановленому порядку.

працiвникiв Пiдприемства здiйснюеться

ч. взАемоля тА контроль ляльностI

5.1. ,ЩепарТамент охорони здоров'я здiйснюе контроль за використанням
i ЗбеРеЖенням належного Пiдприемству майна та мае право вилучити в
ПiДПРИемСтва майно, яке не використовуеться або використовуеться не за
призначенням i розпорядитися ним у межах cBoix повноважень.

5.2. Вiдносини Пiдприемства з пiдпри€мствами, установами,
органiзацiями та громадянами в ycix сферах господарськоi дiяльностi
будуються на договiрних засадах вiдповiдно до законодавства Украiни.

5.З. Перевiрку окремих напрямiв дiялъностi Пiдприемства
уповноваженi органи вiдповiдно до законодавства УкраiЪи.

проводятъ

уповноважений ним орган у встановленому порядку.
5.5. У РаЗi потреби в наданнi пацiентовi вторинноТ (спецiалiзованоi)

третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги Пiдприемство
направляс його за показаннями до закладiв охорони здоров'я вiдповiдноi
спецiалiзацii.

5.6. У РаЗi потреби в наданнi пацiентовi екстреноi медичноi допомоги
або наявностi показань до екстреноi госпiталiзацii Пiдприсмство викликас
бригаду екстреноi (швидкоi) медичноi допомоги.

5.7. Пiдприемство взаемодiе iз закладами охорони здоров'я та iншими
закJIадами i установами, громадськими органiзацiями пiд час вирiшення
питань органiзацii i надання медичноi допомоги.

5.8. КоординуваJIъна, консультативна та дорадча функчii з питань оцiнки
якостi медичноi допомоги та медичного обслуговування на Пiдприемствi
покладаетъся на медичну раду Пiдприемства, яку очолюе директор.

5.9. Контроль за забезпеченням системи управлiння якiстю на
Пiдприемствi здiйснюеться шляхом експертизи вiдповiдностi якостi наданоI
медично1 допомоги вимогам гаJIузевих стандартiв у сферi охорони здоров'я.

5.10. Здiйснення вЕутрiшнъого контролю за якiстю надання медичноi
допомоги поклада€ться на директора Пiдприемства.

5.11. При Пiдприсмствi утворюеться спостережна рада з обов'язковим
залуIенНям предСтавникiВ громадсЪкостi (за iхньою згодою). Спостережна
РаДа РОЗГЛЯДае питання дотримання прав та забезпечення безпеки пацiентiв,
додержання вимог законодавства пiд час медичного обслуговування
населенIUI Пiдприемством, ф iнансово-господарськоi дiяльностi
ПiДПРИеМСТВа. Що складу спостережноi ради, KpiM представникiв Власника
(уповноваженого ним органу) та вiдповiдних органiв виконавчоi влади та
органiв мiсцевого самоврядування, входять (за ikньою згодою) депутати
МiСЦеВИХ РаД, представники громадськостi та громадських об'еднанъ,
дiяльнiсть яких спрямована на захист прав у сферi охорони здоров'я,



органiзацiЙ, що здiйснюють професiЙне самоврядування у сферi охорони
здоров'я.

5,12. ПРи Пiдприемствi з метою сприяння його дiяльностi може
утворюватися опiкунська рада, до складу якоi (за згодою) можуть
ВКЛЮЧаТИся благодiЙники, представники громадськостi та громадських
Об'еДнань, благодiйних, релiгiйних органiзацiй, органiв мiсцевого
СаМОВрядування, засобiв масовоТ iнформацii, волонтери та iншi. Рiшення про
створення опiкунськоi Ради при Пiдприсмствi та положення про неi
затверджуються накчвом директора Пiдприемства.

5.13. ПiДПРиемство розробляс та подае на затвердження Щепартаменту
охорони здоров'я погоджений Щепартаментом економiки та iнвестицiй
виконавчого оргаЕу Киiвськоi MicbKoi РаДи (Киiвськоi мiськоi державноТ
адмiнiстрацii) середньостроковий стратегiчний план розвитку Пiдприемства
на три роки, а також iнформацiю про стан виконання середньострокового
стратегiчного плану розвитку Пiдприемства за попереднiй piK за формою,
визначеною виконавчим органом Киiвськоi MicbKoi Ради (Киiвською мiською
державною адмiнiстрацi ею).

VI. ДЖЕРЕЛА ФIНАНСУВАННJI

6.1. Пiдприемство е одержувачем бюджетних коштiв у межах
затверджених бюджетних асигнувань.

6.2. УТРИМаНня Пiдприсмства i оплата працi здiйснюютъся за рахунок
бюджетних коштiв, а також коштiв, отримання яких передбачено
законодавством УкраiЪи.

6.З. Матерiально-технiчну б*у i кошти Пiдприсмства становлять
ocHoBHi фонди та оборотнi кошти, а також iншi матерiа-гrьнi цiнностi та
фiнансовi ресурси, BapTicTb яких вiдображено в його самостiйному баrrансi.

6.4. Майно Пiдприсмства наJIежить до комунальноi власностi
територiальноi |ромади MicTa Киева i закрiплене за ним на правi
оперативного управлiння.

6.5. Щжерелами формування майна та коштiв Пiдприсмства с:
комунаJIьне майно, передане Пiдприемству;
бюджетнi кошти;
власнi надходЖеннЯ ПiдприсМства: коштИ вiд надаНня в оренду майна,

закрiпленого на правi оперативного управлiння;
цiльовi кошти;
кошти, отриманi за договорами з централъним органом виконавчоi

влади, що реа;riзуе державну полiтику у сферi державних фiнансових
гарантiй медичного обслуговування населеннlI ;

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 (робiт, послуг);
iншi джерела, не забороненi законодавством.
б.б. Вiдповiдно до рiшення Киiвськоi MicbKoi ради вiд 19 грулня 20119

року },lb 46118034 <Про визначення розмiрiв статутних капiталiв комунаJIьних
некомерцiйних пiдприсмств виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)> Пiдприемству визначено
статутний капiтал у розмiрi 1 686 008,95 (олин мiльйон шiстсот вiсiмдесят
шiсть тисяч BiciM грн 95 коп.) гривень.

6.7. Пiдприемство мае право отримувати плату за надання послуг,
виконання робiт, залу{ати 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
замовлення та замовлення виконавчого органу Киiвськоi мiсъкоi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), враховувати ix пiд час

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

фiнансовий план фiчний та кварт€Lльний) на кожний наступний piK.
6,9. Пiдприемство здiйснюе бухгалтерський i первинний медичний

облiк результатiв свосi дiяльностi, веде статистичну, фiнансову та i"-y
звiтнiсть у порядку, визначеному законодавством Украiни.

Вiдповiдальнiсть за стан облiку, свосчаснiсть подання фiнансовоi та
iншоi звiтностi покладаеться на директора Пiдприсмства та головного
бухгалтера.

Фiнансова звiтнiсть Пiдприемства подаеться .Щепартаменту комунальноi
власностi м. Кисва виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) в установленому порядку.

6.10. План використання бюджетних коштiв Пiдприемством, що
затверджуе директор, погоджус .Щепартамент охорони здоров' я.

б.11. Планування фiнансово-господарськоi дiяльностi Пiдприемства
здiйснюсться шJIяхом складання у порядку та за формою, що визначае
виконавчий орган Киiвськоi MicbKoi ради
адмiнiстрацiя), рiчних фiнансових планiв,
KoмyнctпbHoi власностi м. Киева виконавчого
(Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii).

,Щиректор Пiдприсмства зобов'язаний спрямовувати дiяльнiсть
Пiдприсмства на виконання рiчного фiнансового плану з метою одержання
запJIанованих сум доходiв, не припускаючись витрат невиробничого
характеру, н€ передбачених рiчним фiнансовим rтланом.

(Киiвсъка MicbKa державна
якi затверджуе Щепартамент
органу Киiвськоi MicbKoi ради

Пiдприемство звiтуе про стан виконання рiчного фiнансового плану в

порядку та за формою, що визначас Щепартамент комунальноi власностi



м. Киева виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрачii).

6.12. BapTicTb робiт та послуг, що виконуе та надае Пiдприсмство,
встановлюеться вiдповiдно до законодавства Украiни.

6.1З. .Щоходи Пiдприемства використовуються виключно для

фiнансування видаткiв на утримання Пiдприсмства, реалiзацii мети (цiлей,
завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених цим Статутом.

6.I4. Пiдприсмство дотримуеться заборони розподiлу отриманих доходiв
(прибуткiв) або ik частини серед засновникiв (учасникiв у розумiннi
I_{ивiльного кодексу Украiни), членiв Пiдпри€мства, його працiвникiв (KpiM
оплати iхньоi працi, нарахування единого соцiального внеску), членiв органiв

управлiння Пiдприемства та iнших пов'язаних з ними осiб.

чII. повновА}кЕн}лrI трудового колЕктиву

7.1. Працiвники мають право брати у{астъ в управлiннi Пiдприемством
через загалънi збори (конференцii), ради трудових колективiв, професiйнi
спiлки, якi дiють у трудовому колективi, iншi органи, уповноваженi трудовим
колективом на представництво, вносити проrrозицii щодо полiпшення роботи
Пiдприемства, а також з tIитань захисту трудових та соцiально-економiчних
прав працiвникiв.

Щиректор Пiдприемства зобов'язаний створювати умови, якi б
забезпечува-lrи r{астъ працiвникiв у його управлiннi.

7.2. Трудовий коJIектив Пiдприемства скJIадаетъся з ycix громадян, якi
своею працею беруть )пIастъ у його дiяльностi на ocHoBi трудового договору
(контракту, угоди) або iнших форr, що реryлюють трудовi вiдносини
працiвника з Пiдприемством.

7.З. Виробничi, трудовi, економiчнi та соцiальнi вiдносини трудового
колективу з роботодавцем регулюються колективним договором.

7.4. Право укладення колективного договору вiд iMeHi роботодавця

'1.5, Сторони, якi пiдписали колективний договiр, щороку в строки,
передбаченi колективним договором, звiтують про його виконання.

7.6. Колективний договiр пiдлягае повiдомнiй реестрацii у
встановленому порядку.

7,7. Питання полiпшення умов працi, життя i здоров'я, гарантii
обов'язкового медичного страхування працiвникiв Пiдприемства та iх сiмей,
а також iншi питання соцiального розвитку вирiшус трудовий колектив
вiдповiдно до законодавства Украiни, цього Статуту та колективного
договору.

7.8. Оплата працi працiвникiв Пiдприемства здiйснюсться в
першочерговому порядку. Bci iншi платежi Пiдприемство здiйснюе пiсля
виконання зобов'язань щодо оплати працi.
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7.9. Працiвники Пiдприсмства провадять дiяльнiсть вiдповiдно до

статуту, колективного договору та посадових iнструкцiй, правил

внутрiшнього трудового розпорядку згiдно iз законодавством Украiни.

VIII. лIкАрськА тАеI\4ниIш

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

виконанням професiйних або службових обов'язкiв ст€tло вiдомо про

хворобу, медичне обстеження, огляд та ix результати, iнтимну i сiмейну
сторонИ життЯ громадянина, не маютъ права розголошувати цi вiдомостi,
KpiM передбачених законодавством випадкiв.

8.2. Пiдприемство у процесi дiяльностi забезпечус aHoHiMHicTb пацiента

пiд час використаннrI iнформацii, що становить лiкарсъку тасмницю.
8.3. Захист та оброблення персональних даних Пiдприсмство зДiЙСНЮе

дJUI конкретних i законних цiлей, визначених за однозначною згодою

суб'екта персонаJIьних даних, або у випадках, передбачених законами
Украiни, та в порядку, встановленому законодавством.

ш. припишннrI пIлIриемствА

9.1. Припинення Пiдприсмства здiйснюсться шляхом його реорганiЗацii
(злиття, rтриеднаншI, подiлу, перетворення) або лiквiдацiТ за рiшенням
Власника, а у випадках, передбачених законодавством Украiни, за

l рiшенням суду. Припинення Пiдприемства проводить комiсiя з припинення,

l утворена органом, що прийняв рiшеннrl про припинення.

l 9.2. З моменту призначення KoMicii з lтрипинення до Hei переходять

l повноваження з управлiння справами Пiдприемства. Комiсiя з припиненнrI

l скJIадае лiквiдацiйний баланс (пёрёдrЁалЁнйй- *1 -розполrльч-йй ба-lrанс)

l Пiдприемства i подае його на затвердження в установпеному поРяДКУ.

l 9.з. У разi припинення Пiдприемства працiвникам, Що звiлъЕяються,

l гарантуетъся додержання iх прав та iHTepeciB вiдповiдно до закоНоДаВСТВа

l УкраiЪи про працю.

I 9.4. У разi припинення Пiдприемства (у резупътатi його лiквiдацii,

t зJIиття, подiлу, приеднання або перетворення) його майно, У ТОМУ ЧИСЛi

l активи, за рiшенням Власника передаються iншiй неприбутковiй органiзацii

l вiщовiдного виду або зараховуються до доходу бюджеry. Вимоги кредитОРiВ

t до Пiдприемства, що лiквiдуеться, задовольняютъся в установленому
l законодавством Украiни порядку.

9.5. Пiдприемство вважаеться
державного реестру юридичних
гро\IаJських формувань запису

припиненим з дня внесення до единого
осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та

про державну реестрачiю припинення
юpILII{LIHoI особи.
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