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1. Загальні положення 

 

 1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОДИНСЬКА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» (надалі - Підприємство) є закладом охорони здоров’я — 

комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає вторинну медичну 

допомогу будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України 

та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та 

підтримання громадського здоров’я. 
1.2. Підприємство створене за рішенням Родинської міської ради від 31.01.2019р.  

№7/52-6, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом 

перетворення Комунальної лікувально-профілактичної установи Родинської міської лікарні 

в Комунальне некомерційне підприємство «Родинська міська лікарня».  
   1.3. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОДИНСЬКА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» є правонаступником Комунального некомерційного підприємства 

РОДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ без зміни організаційно-правової форми, відповідно 

до рішення Покровської міської ради Донецької області від 25.02.2021р. №8/6-7 «Про 

затвердження передавального акту та зміну засновника Родинської міської ради». Майно 

підприємства є власністю територіальної громади міста Покровська в особі Покровської 

міської ради Донецької області. 
 1.4. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є 

Покровська міська рада Донецької області (далі-Засновник), (код ЄДРПОУ 04052933, 

адреса: 85300, Донецька область, площа Шибанкова, 11).  
       Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.  

 1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на 

досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 

 1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх 

частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного 

підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 

органів управління та інших пов’язаних із ними осіб. 
 1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, 

використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування 

видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених Статутом. 
 1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями 

Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами 

інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів 

виконавчої влади й органів місцевого самоврядування та цим Статутом. 
 1.9. Підприємство є багатопрофільним  закладом охорони здоров’я, що надає 

вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в умовах цілодобового та денних стаціонарів.  
 

2. Найменування та місцезнаходження 

 

 2.1. Повне найменування Підприємства: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «РОДИНСЬКА  МІСЬКА  ЛІКАРНЯ». 
 2.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП «РОДИНСЬКА МІСЬКА  

ЛІКАРНЯ». 
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 2.3. Місцезнаходження та юридична адреса Підприємства: 85310, Донецька область, 

місто Родинське,  вулиця Запорізька ,5.  

 

3. Мета і предмет діяльності Підприємства 
 

  3.1. Головна мета діяльності Підприємства спрямована на профілактику і надання 

амбулаторної та стаціонарної допомоги населенню відповідно з основним профілем 

діяльності, а також на створення економічних, соціальних і матеріально-технічних умов для 

підвищення результативності усіх видів діяльності у цілях поліпшення якості медичної 

допомоги. 
 3.2.Підприємство має право здійснювати діяльність, пов’язану з придбанням, 

зберіганням, перевезенням, використанням, відпуском,  знищенням наркотичних засобів 

(списку І таблиці ІІ та списку І таблиці ІІІ), прекурсорів (списку І таблиці ІV та списку 2 

таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» згідно 

чинного законодавства України. 

 3.3. Підприємство здійснює медичну практику: організація і управління охороною 

здоров’я, медицина невідкладних станів, акушерство і гінекологія, дерматовенерологія, 

неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, хірургія, фтизіатрія, 

психіатрія, інфекційні хвороби, кардіологія, педіатрія, терапія, підліткова терапія, клінічна 

лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, фізіотерапія, функціональна діагностика, 

рентгенологія, стоматологія, медичний статистик, загальна практика – сімейна медицина, 

медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з дієтичного харчування, 

медична сестра, лаборант клініко-діагностичної лабораторії, медична сестра з фізіотерапії, 

акушерка жіночої консультації, рентген лаборант. 

 3.4.Головними напрямками діяльності лікарні є: 

- взаємодія з іншими лікувально-профілактичними і санітарно-профілактичними 

установами; 

- підвищення якості і збільшення розміру профілактичної роботи; 

- своєчасне і якісне обстеження, лікування і реабілітація хворих в стаціонарах і на 

дому; 

 - підвищення якості медичного догляду за хворими; 

 - оптимізація планово-фінансової діяльності; 

 - розвиток матеріально-технічної бази; 

 - соціальний розвиток колективу; 

 - своєчасне введення досягнень науково-технічного прогресу; 

 - готовність до роботи в екстремальних умовах; 

 - пропаганда здорового способу життя; 

 - вивчати і аналізувати захворювання населення міста; 

 - розробляти програми профілактики захворювань, що найчастіше зустрічаються; 

 - раніше виявляти захворювання, особливо професійні патології, і своєчасна 

постановка хворих на диспансерний облік; 

 - комплексне профілактичне обстеження і лікування хворих диспансерного обліку в 

амбулаторних і стаціонарних умовах; 

 - кваліфікаційна лікарсько-трудова експертиза, своєчасна госпіталізація і виписка 

хворих з виданням рекомендації подальшому лікуванню або направлення на ЛТЕК; 

 - своєчасний початок активного лікування з застосуванням комплексної терапії, 

відновлювального лікування, лікувально-охоронного режиму і догляду за хворими; 

 - своєчасна діагностика і лікування ускладнень; 

 - кваліфікаційний медичний догляд за хворими на хронічні захворювання у           

стаціонарі та вдома; 
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 - складати і змінювати штатний розпис в межах законодавчої бази; 

 - нормування праці; 

 - підбір, розклад, облік, атестація, підвищення кваліфікації і виховання кадрів; 

 - планово-фінансова діяльність; 

- господарська діяльність, у тому числі своєчасне матеріально-технічне оснащення,      

оснащення новою апаратурою, своєчасне проведення ремонтів основних фондів та 

інше; 

 - ведення затвердженої медичної документації; 

 - представляти оперативну інформацію та статистичні звіти; 

 - облік результатів роботи персоналу і контроль за діяльністю; 

 - додержання персоналом норм етики і деонтології; 

 - раціонально використовувати трудові, фінансові і матеріальні ресурси; 

 - додержання правил і норм техніки безпеки охорони здоров’я і протипожежної 

безпеки. 

 3.5. Підприємство здійснює надавання  платних послуг згідно  з чинним 

законодавством України. 

 

4. Правовий  статус Підприємства 

 

 4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Підприємство є 

самостійним господарюючим суб’єктом зі статусом комунального неприбуткового 

підприємства. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його 

державної реєстрації. 

 4.2.  Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є 

власністю Покровської міської ради Донецької області. Підприємство не має права 

відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що 

належить до основних фондів, без попередньої  згоди  Засновника.  

 4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, самостійно 

організовує  виробництво продукції  (робіт, послуг) і реалізує її за цінами  (тарифами), що 

визначаються в порядку встановленому законодавством.  

 4.4. Засновник не відповідає за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не 

відповідає за зобов'язаннями держави, Засновника  крім випадків, передбачених 

законодавством. 
 4.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті 

немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається 

в судах. 
 4.6. Підприємство організовує свою діяльність відповідно до  фінансового плану, 

затвердженого Засновником. 
 4.7. Для закупівель товарів, робіт чи послуг Підприємство застосовує процедури 

закупівель, визначені законами України. 

 4.8. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної 

влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними 

або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за 

рішенням суду. 
 4.9. Для здійснення господарської неприбуткової діяльності Підприємство залучає і 

використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання 

яких не заборонено законодавством. 

 4.10. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, органах Державного 

казначейства України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням  і штампи, 

а також  фірмові бланки  з власними реквізитами. 
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 4.11. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює 

чисельність і затверджує штатний розпис. 

 4.12. Підприємство має право вступати до асоціацій, консорціумів, концернів та 

інших об’єднань підприємств за погодженням із Засновником.  
 4.13. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. 

Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені 

органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.. 

 

5. Структура підприємства 
 

 5.1. Підприємство є самостійним закладом охорони здоров’я, що надає вторинну 

спеціалізовану стаціонарну допомогу  населенню м. Родинське  має в своєму розпорядженні 

будівлі з відповідною територією, обладнанням, інвентарем та іншим майном. 

 5.2. Структура Підприємства включає: 

  5.2.1.  Адміністративно-управлінський відділ. 

  5.2.3.  Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. 

 5.2.4.  Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, стаціонари, лабораторії, 

реабілітаційні кабінети, відділення, підрозділи, тощо.) 
  5.3. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності 

структурних підрозділів Підприємства затверджується Директором Підприємства. 

 5.4. функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства 

затверджуються його директором. 

  5.5. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на  власний розсуд на 

підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством 

та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для 

забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.  

 

6. Управління Підприємством 

 

 6.1. Управління Підприємством здійснюється Засновником.  

 6.2. Засновник  затверджує Статут та Програму розвитку Підприємства. 

 6.3. Поточне керівництво діяльності Підприємства здійснює Директор, який 

призначається на посаду та звільняється згідно вимог чинного законодавства. Призначення 

на посаду здійснюється на конкурсній основі, визначеній чинним законодавством. 

 Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням належного 

Підприємству майна.  

 6.4. Директор призначається шляхом укладання контракту строком від трьох до 

п’яти років.  

 6.5. Директор Підприємства організовує та забезпечує: 

 6.5.1. Керівництво Підприємством та його підрозділами; 

 6.5.2. Від імені Підприємства представляє його інтереси в органах державної влади і 

місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах та організаціях;  

 6.5.3. Несе відповідальність за діяльність Підприємства, за формування та виконання 

фінансового плану, і плану розвитку Підприємства, результати його господарської 

діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якості послуг, що 

надаються Підприємством; 

 6.5.4. Розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства 

України та цього Статуту;  

           6.5.5. Укладає договори, угоди, загальна вартість яких дорівнює та/або перевищує 20 

(двадцять) тисяч гривень стосовно проведення будівельних, капітальних та поточних робіт, 
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реконструкції, модернізації, закупівлі будівельних матеріалів здійснюється за згодою 

Засновника. 

 6.5.6. Видає доручення, відкриває в установах банків та органах Державного 

казначейства рахунки тощо;  

 6.5.7. Видає накази та інші розпорядчі акти; 

 6.5.8. За погодженням з Засновником  призначає заступників Директора 

Підприємства; 

 6.5.8. Призначає та звільняє головного бухгалтера Підприємства за погодженням 

Засновником. 

 6.5.9. Подає на затвердження Засновнику фінансовий план  Підприємства, на 

погодження - штатний розпис; 

 6.5.10. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших 

працівників підприємства;  

 6.5.11. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства за поданням 

керівників цих підрозділів; 

 6.5.12. Укладає Колективний договір з працівниками від імені адміністрації 

Підприємства, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та положення про 

преміювання працівників Підприємства; 

 6.5.13. Звітує про діяльність Підприємства перед Засновником; 

 6.5.14. Вирішує питання формування та реалізації програмної, інформаційної, 

рекламної політики Підприємства; 

 6.5.15. Контролює режим праці і відпочинку працівників Підприємства, організовує 

дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, технологічної та трудової 

дисципліни; 

 6.5.16. Застосовує до працівників Підприємства заходи стягнення та заохочення; 

 6.5.17. Організовує належне виконання галузевих  програм, договірних та інших 

зобов'язань Підприємства; 

 6.5.18. Сприяє реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Підприємства; 

 6.5.19. Налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне 

забезпечення діяльності Підприємства; 

 6.5.20. Вирішує інші питання діяльності Підприємства відповідно до законодавства 

України, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції 

Засновника та Уповноваженого органу управління; 

            6.5.21.   На час відсутності Директора (відпустка, хвороба, відрядження, навчання) 

його обов’язки виконує особа, визначена міським головою. 

  6.6. Директор Підприємства, його заступники та керівники структурних підрозділів 

є офіційними представниками Підприємства, в межах своїх повноважень представляють 

інтереси Підприємства у державних органах, установах та організаціях, а також у 

взаємовідносинах з українськими та іноземними організаціями та фізичними особами.  

 6.7. За згодою Засновника приймає рішення про укладання Підприємством договорів 

про спільну діяльність за якими використовується нерухоме майно, кредитного договору та 

договору застави. 

 6.8. Директор Підприємства безпосередньо підпорядковується керівнику Засновника 

та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і 

здійснення ним своїх функцій. 

 6.9. Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує 

діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація 

діяльності та ліквідації Наглядової ради, порядок призначення членів Наглядової ради 

затверджуються рішенням Засновника. 

  



7 
 

7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства 

 

 7.1. Головними критеріями ефективності господарської діяльності Підприємства є 

виконання його фінансового плану та зобов’язань, встановлених договором про надання 

Підприємством медичних послуг за бюджетні кошти. 

 7.2. Підприємство зобов'язане приймати та виконувати доведені до нього в 

установленому законодавством порядку державні замовлення та замовлення 

Уповноваженого органу управління, враховувати їх при формуванні фінансового плану, 

визначенні перспектив економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також 

складати і виконувати фінансовий план (річний та з поквартальною розбивкою) на кожен 

наступний рік. 

 7.3. Списання з балансу основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних 

активів Підприємства можуть проводитися лише за рішенням Засновника. 

 7.4. Вартість медичних послуг, що здійснюються Підприємством, встановлюються 

відповідно до законодавства України. 

 7.5. Підприємство має право:  

 7.5.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та 

місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також 

підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання 

інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань. 

 7.5.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно 

до законодавства України. 

 7.5.3. В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність відповідно до 

законодавства України. 

 7.5.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних 

завдань у порядку, визначеному законодавством України. 

 7.5.5. Визначати стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до 

державних програм та замовлень, плану фінансування та плану розвитку Підприємства. 

 7.5.6. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про 

надання медичних послуг за рахунок бюджетних коштів та виконання інших укладених 

договорів. 

 7.6. За погодженням з Засновником має право одержувати кредити для здійснення 

господарської діяльності. 

 7.7. Підприємство за погодженням Засновника має право передавати в оренду майно 

Підприємства. 

 7.8. Підприємство зобов’язано: 

 7.8.1. Забезпечувати надання медичних послуг відповідно до договору про надання 

медичних послуг за рахунок бюджетних коштів та інших укладених договорів. 

 7.8.2. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до 

бюджету та до державних цільових фондів згідно з законодавством України. 

 7.8.3. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та виділених 

бюджетних коштів. 

 7.8.4. Здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт 

основних фондів за згодою Засновника 

 7.8.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 

додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони 

праці, техніки безпеки. 

 7.8.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності. 
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 7.8.7. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального 

використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

 7.8.8. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність 

згідно з законодавством України.  

 7.8.9. Підприємству заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частини серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (крім оплати 

їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

 7.8.10.  Доходи (прибутки)  Підприємства використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених його установчими документами. 

 7.9. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність в межах функціональних обов’язків за додержання порядку ведення і 

достовірність обліку та статистичної і бухгалтерської звітності. 

 

8. Майно Підприємства 

 

 8.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві 

оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, 

основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, 

вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 

 8.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись 

закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди 

Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім 

особам (юридичним чи фізичним особам), крім випадків, прямо передбачених 

законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що 

знаходиться на балансі Підприємства, або її відчуження, вирішуються виключно 

Засновником. 

 8.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є: 

 8.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його 

створення. 

 8.3.2. Кошти місцевого бюджету (Бюджетні кошти). 

 8.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здавання в оренду (зі згоди 

Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, 

одержані від реалізації продукції (робіт, послуг). 

 8.3.4. Цільові кошти. 

 8.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення. 

 8.3.6. Кредити банків. 

 8.3.7. Майно, придбане в інших юридичних або фізичних осіб. 

 8.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; 

надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, 

програм розвитку медичної галузі. 

 8.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 8.3.10. нші джерела, не заборонені законодавством. 

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством України. 
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8.4. Статутний капітал Підприємства становить: ____________ (______________) 

гривень ______ копійок. 

8.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під 

гарантію Засновника. 

8.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві 

оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного 

законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування. 

8.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде 

статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим 

здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному 

законодавством порядку. 

 8.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

9.  Трудові відносини та повноваження 

     трудового колективу Підприємства 
 

 9.1. Трудові відносини трудового колективу Підприємства та його повноваження 

регламентуються Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами. 

 9.2. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, 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. Підприємство встановлює форму, системи і розміри оплати праці та порядок 

преміювання працівників  Підприємства за результатами їх роботи і забезпечує  розмір 

оплати праці найманих працівників. 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 гарантованих виплат 

встановлюються Директором Підприємства у відповідності до  Колективного договору з 

дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України. 

 9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією 

Підприємства регулюються колективним договором.  

 9.5. 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. 

 9.6. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є бюджетні кошти 

та кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. 

 Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого 

законодавством України мінімального розміру заробітної плати. 

 9.7. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, 

колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового 

розпорядку згідно з законодавством України. 

 

 

10. Повноваження Покровської міської ради 
 

 10.1. До виключної компетенції Покровської міської ради відноситься: 

 10.1.2. Визначає головні напрями діяльності Підприємства, затверджує плани 

діяльності та звіти про їх виконання. 

 10.1.3. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього. 
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 10.1.4. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання. 

 10.1.5. Укладає і розриває контракт із Директором Підприємства та здійснює 

контроль за його виконанням. 

 10.1.6. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими 

використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні 

договори та договори застави. 

 10.1.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю 

Покровською міською радою Донецької області та закріплене за Підприємством на праві 

оперативного управління. 

 10.1.8. Ухвалює рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає 

ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс. 

 10.1.9. Здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством 

України. 
 

11. Припинення діяльності Підприємства 

 

11.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Засновника, а у випадках, 

передбачених Законом України, - за рішенням суду. 

11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність її прав та обов’язків 

переходить до його правонаступників. 

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється рішенням Засновника. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк 

для заяви претензій кредиторами визначаються рішенням Засновника. 

11.4.   З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс 

Підприємства і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші 

юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, що 

ліквідується, повідомляються про її ліквідацію у письмовій формі. 

Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до 

законодавства. 

11.5. При реорганізації чи ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно з чинним законодавством України 

про працю. 

11.6. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту 

внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців. 

11.7. Установчі документи Підприємства, як неприбуткового підприємства, 

передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям 

відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи 

(у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

 

 

12. Порядок внесення змін до статуту підприємства 

 

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника шляхом викладення 

Статуту в новій редакції. 
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 12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації в 

порядку, встановленому законодавством України. 

 

13. Прикінцеві положення 
 

 13.1. Положення даного Статуту набирають чинності з моменту його державної 

реєстрації.  

 13.2. Питання, не врегульовані даним Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 
 

 

 

Підготовлено: 

 

Комунальне некомерційне підприємство 

“Родинська міська лікарня” 

 

В.о.директора                          О.Добреля 

 

 

 
 


