щ,

гостомЕлъськА сЕлищнА рАдА киiвськоi оьлдстI

вул. Свято-Покровська, 125, сел. Гостомель, КиiЪська область, 0829о
тел. (04597) 3-15-56, E-mail: 043606l7(Email.gov.ua, Код еДРПоу 043606i7

шIстдЕсят восьмА сЕсIя сьомого скликАнtIя
(позачергова)

селище Гостомель

рIшЕння
Nrёt{ 68 чII
_

28 грудня 2020 року

про створення та 3атвердження Статуту комупальпого некомерцiйного

пiдприсмства <<гостомельський цептр первинноi медпко-санiтарпоi допомоги>)
Гостомельськоf селищпоi ради

Вiдповiдно до гryнкry 30 частини першоi cTaTTi 26 Закону УкраiЪи <Про
мiсцеве самовряДуванЕя в Украihi>>, сесiя Гостомельськоi ..п"щ"оi'
ради,

ВиРIШиЛА:
1.

СтворитИ комунаJIЬне некоМерчiйне пiдприемСтво <<Гостомельський центр
первинноi медико-санiтарноi допомоги)) Гостомельськоi селищноi ради та
затвердити його Стаryт, що додаеться.
2. Встановити, що статутний фонд комунаJIьного некомерцiйного пiдприемства
<<Гостомельський цеЕгр первинноI медико-санiтарноi допомоги>l Гостомельськоi
селищноiради скJIадае 100 000 (сто тисяч) гривень 00 коп.
З, ПЛаНОВО-економiчнiй службi передбачити кошти в cyMi 100 000 (сто тисяч)

гривень 00 коп.
Сryжбi бухга.тrтеРськогО облiку та звiтностi забезпечити виконанЕя гryнкту 2
цього рiшенrrя.
5. ПРИЗНаЧитиВиконуючимобов'язкидиректоракомунаJIьногонекомерцiйного
пiдприемства <<Гостомельський цеЕгР первиннОТ медико-санiтарноТ допомоги)
ГостомеЛьськоi селищноi Ради Юзвак Олену Войцехiвну, укJIавши з нею
коЕгракг.

4.

6.

ЗаРееСтрУвати Статуг комунаJIьного некомерцiйного пiдприемства
<<ГОСТОмельський цеЕгр первинноi медико-санiтарноТ допомоги> Гостомельськоi

селищноi ради в органах державноi реестрацii.
7. КОШГРОль за виконанням рiшення покJIасти на комiсiю з пt,rгань законностi,
регламенту, контролЮ за виконанЕяМ рiшенЬ cecii та виконавчого KoMiTeTy.
деггутатськоi дi
об' сднаноi терltторiапьноI громади.

Селищпrr

3

оригlнАлом
paau

Кuслuця О.В,

Ю.I. Прилипко

випискА

з €диного

державного ре€стру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИ€МСТВО

,,гостомЕльськиЙ цЕнтр пЕрвинноi мЕдико_
CAHITAPHOI допомоги,, гостомЕльсъкоi сЕлйщноi рАди
Idенmuфiкшцiйнuй Kod юрuluчноi особu

441з1265

Мiсцез нахо

dэrcе

ння юрudачно'i

о

:

собu :

Украlна, 0в290, Киrвська обл., MicTo Iрпiнь, селище мiського типу
Гостомель, вул.Свято-Покровська, будинок 7З!, примiщення I64

flаmа mа номер запuсу в €duному dераrcавному реесmрi юрudччнuх осiб, фiзччнuх осiбпidпрuемцiв пlа zpoMadcbKux формувань :

05.01

.202l,

100з571020000006987

прiзвulце, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчuняmч юрudччнi di'i Bid iMeHi юрudччноt
особu без doBipeHocmi, у mому чuслi пidпuсуваmч dozoBopu, mа наявнiсmь обмелсень ulodo
преdсmавrtuцmва Bid iMeHi юрuduчноi особu:

Юзвак олена Войцехiвна (виконуючий обов'язки директора)

- керiвник

вidомосmi, оmрuманi в поряdку iнфорltlацiйноt взаемоdii мiэtс €duнам dерэrcавнuм
ре€сmром
юраdачнuх осiб, фiзuчнuх осiб - пidпрuемцiв mа zромаdськuх
формуванi mа iнформацiйнuма
сu с mаи а-u а d ерэrcа в н uх opz aHiB :

06.01

.202l,

дЕржАвнА служБА стАтистИки

укрАIни, з7507в8О

05.01.202\. 10з12100з5з4, головнЕ упрАвл]ння дпс у киIвськIЙ оБлдстI,
IPпIHCЬKA дЕржАвнА подАтковА IнспЕкц]я (IрпIнський рдйон), 4з147з11,
(данi про взяТтя на облiК як платника податкiв)
05.01.202r, 10000001959981, головнЕ упрАвлIння дпс у киIвськIЙ
оБлАстI, IрпIнськА дЕржАвнА подАтковА IнспЕкцIя (IрпIнський рдйон),
4з\4Lз11, (данi про взяття на облiк як платника единого внеску)
в

u

du

е ко н

омiч

н

o'i diял

ьн о с

mi :

В6.2L Загальна медична практика (основний)
86.22 Спецiалiзована медична лрактика

;

Назвч opzaшir управлiння юрuduчно'i особu:

Засновник Гостомельська селищна рада

Запuс про перебування юрuduчно'i особu в процесi прапuнення:

Вiдомостi вiдсутнi

Вud усmановчо2о dокуменmа:

Статут

I нформацiя dля зdiйс не н ня

+зв (о66)

-264-07-89,

з

в

язку :

|

+зв (066)

-186-з9-з9

Номер, dаmа mа час формування вuпuскu:

179460ЗOOВЗ2, 11.01 .2021 11:35:

Бучанська MicbKa рада

&

'l

(ЗАтвЕрджЕно>
рiшенням Гостомельсько[
ради

м/Э?F-|

Гостомел

селищноi
,дпя2020
року

Прплипко

стлтут

коп[унАльного нЕкоNIЕрцrЙного
ПЦПРИ€МСТВА

((гостомелъськпй

центр первинноi медикоcaнiTapнoi допомоги>

Гостомельськоi селпщноi
ради

Гостомель - 2020

1.

зАгАльнI положЕння

1.1. комунАJIьнЕ нЕкомЕРцIЙнЕ пIдприсмство

кГостомельський центр
первинноi Медико-санiтарноi ДопомоГи> Гостомельськоi селищноi
раДи (ладалi _

Пi.шlриемство) е закJIадом охорони здоров'я
комунальним унiтарниr"r некомерчiйним
пiлrlриемСтвом, що надае первиннУ медичну допомоry
та здiйснюе управлiн"" ,iдrr"",
обсrгуговуванЕям населення Гостомельськоi селищноi територiал""оi' .роrали, вжива€
заltодiв iз профiлаlстики зФворювань населенЕя та пiлгримаrrЕя громадського здоров'я.
|.2- Пiдприемство створене за рiшенняпл Гостомельськоi селищноi рqди вiдповiдно до
Конституlдii УкраЪИ, ЗшсонУ Укршhи кПро мiсцеве сЕлI\,rоврядув{шЕя в УкраrЪil.
1.3. Пiдприемство створене на базi мш:iна Гостомельськоi селищноi ради.

1.4.

Засновником, Власником та органом управлiння маliной Пiдприемства €
ГостомелЬська селИщна рада (нqдалi
Засновник). Пiдприемство е пiдпорядковчIним,

-

пiдзвiтним та пiдконтрольним Засновнику.
1.5. Пiдприемство здiйснюе господарську некомерцiйну дйльнiсть, спрямовану на
досягнення соцiапьних та iнших результатiв без мети одержання прибугку.
1.6. Пiдприемство У своiй дiяльностi керусться Конституlдiею Украhи, Господарським
та Щивiльним Кодексапли Украrhи, законаI\dи УкраЪи, постановаI\dи BepxoBHoi' Ради
Украhи, акпш\,lи Президента УкршЪи та Кабiнеry MiHicTpЪ Украiни,
загшrьнообов'язковими дIя Bcix заклqдiв охорони здоров'я наказiв та iнструкцiй
MiHicTepCTBa охорони здороВ'я Украни, загапьнообов'язковими норМативними акТаI\,Iи
iншпх центр€lльних органiв виконавчоi влади, вiдповiдних рiшень мiсцевих органiв
виконtlвчоТ влади i оргшriв мiсцевого сап,rоврядрtlння та цим Статром.
Z.
2.1. НайменуваIIня:

НДЙМВtIУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.|.1. Повне наЙменувшrня Пiдприемства КОМУНАIIЬНЕ НЕКОМЕРцIЙНЕ

пIдIриемствО

кГостомеЛьський центР первинноТ медико-с€lнiтарноi допомоги)
Гостомельськоi селищноi р4ди.
2.|.2. Скорочене найменувшrня Пiдприемства:
кнП кГЩПМСЩ> Гостомельськоi
селищноi ради.
2.|.з. Мiсцезна<одження Пiдприемства: примiщення }lЪ Т64 будинку М73д, що
знttходиться по вул. Свято-Покровська в сел. Гостомель.

-

у

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЪНОСТI

3.1.

ОСНОвною метою створенЕя Пiдприемства е наданЕя первинноi медичноi допомоги
Та ЗДiЙСНення УправJIiння медичним обоrуговуванЕям населення, а також вжиття за<одiв з
профiлаrсгики зaхворюмнь населенЕя та пiдгршмки цромадського здоров'я.

З.2.
-

-

Вiдповiдно до постЕlвленоТ мети предметом дiяльностi Пiдприемства е:
МеДишIа практика з надання первинноi та iнших видiв медичноТ допомоги

населенню;
ЗабезпеченItя правагромадян навiльний вибiр лiкаря з надання первинноiмедичноi
допомоги у визначеному законодавством порядку;
оргшriзаIliя надаllЕя первинноi меди.пrоi допомоги у визначеному зЕlконодавством
порядку, в тому числi наданЕя невiдклqдноi меди.пrоi допомоги в разi гострого
розлаry фiзичного .пr психi.пrого здоров'я паrдiентаru, якi не потребують eKcTpeHoi,
вторинноi (спецiаrriзовшrоi) або третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноТ
допомоги;
проведенняпрофiлшстичrrихщеплень;
плаIIування, оргшriзаrдiя, )дIасть та KoHTpoJrь за проведенЕям профiлактиtших
Оглядiв та дисп€lнсеризшlii населення, здiйснення профiлактичних заходiв, у тому
2

числi. безперервне вiдстеження cTtlнy здоров'я пацiента
з метою свосчасноi
профiлактики, дiагностики та забезпь."о лiкрання
хвороб, тршм, отруснь.
патологi.пrих фiзiологiчних (пiд час вагiтностi) .rйiu;
консультilIii щодО профiлакТики, дiагностики, лiкування
хвороб. тршм, отру€нь,
патологiчнlтх, фiзiологi.пrих (пiд час вагiтностi) bTmriB,
u йо* ;;;",.ведення
здорового способу життя;

взаемодiя

з

суб'ектами

наданЕя вторинноi (спецiаrriзованоi) та третинноi
(високоспецiа,tliзованоi) меди'пrоi
допомоги з метою своечасного дiагностувtlння та
забезпеченнЯ дiевого лiкування хвороб,
ЦШМ, оцуень, патологiчних,
фiзiологi,пrих (пiд час вагiтностi) cTaHiB
урЬу"*rr", особливостей стану
здоров'я пацiента;
органiзацiя вiдбору та спрямуваIIн;I хворих на консультацiю
та лiкування до
заклqдiв охорони здоров'я та
установ, що надають вторинну (спецiалiзовану) та
третинну (високоспецiапiзовану) медичну
допомоry, а також вiдбору хворих на
санаторно-курортне лiкування та
визначеному законодавством
реабiлiтацiю
порядку;

.

у

проведення експертизи тимчасовоi непрацездатностi
та контроJIю за видачею
листкiв непрацездатностi;
напр:lв.пенЕя на мсЕК осiб зi стiйкою втратою працездатностi;
rlacTb у проведеннi iнформацiйноi та освiтньо-роз'яснюва.rrьноi роботи серед
населеIIЕя щодо формувшrня здорового способу життя;
rIасть У державних та регiональних програпdа( щодо органiзацii пiльгового
забезпечення лiкарськими засобаrr,rи населенЕя
у визначеному законодавством
порядку та вiдповiдно до фiнансового бюджетного забезпечення
галузi охорони
здоров'я;
rIастЬ у державНих та регiональних програI\,r€ж щодо скринiнгових обстежень,
профiлактики' дiагностики та лiкрання окремих зtIхворювань
у порядку
визначенОму вiдповiдними програп{аI\,rи та законодtlвством;

медичЕа практика;

визначенЕя потреби структурних пiдроздiлiв Пiдприемства
та населення у
лiкарськиХ засоба<, виробаХ медиIIIIогО призначення, медичному
обладнаннi та
танспортних засобаr для забезпечеЕня населенЕя доступною, сво€часною та
якiсною медичною допомогою;
монiториНг забезпеЧення та рацiона.tlьНе використшrня лiкарських засобiв,
виробiв
медичного призначенЕя, медичного облqднЕlння та транспортних засобiв;
забезпечеНня пйготОвки, перепiдготовки та пiдвиЙ.rrr" *"-iфiкацiТ працiвникiв
пiдприемства;
заIryченЕя медичних працiвникiв дIя наданЕя первинноТ медико-санiтарноi
допомоги, в тому числi зЕrпrlенЕя лiкарiв, що працюють як
фiзичнi особи
ПiДПРИеМЦi За ЦИВi-rЬНО-пр€вовими договЬрлп", пiлгримка пробеЪiиного
розвитку
мед{чнЕХ пршдiвниКiв длЯ наданнЯ закупiвля, зберiгання та використilння pecypciB,
необхiдних дJIя IIадання медиtIних посJгуг, зокрема лiкарсьЙх засобiв (i-,.u.
наркотичних засобiв та прекурсорiв), обладнання та iнвентарю;
координаIIiя дiяльностi лiкарiв iз надшrня первинноi медичноi
допомоги з iншими
сф'ектап,rИ надаЕЕя меди.пrоi допомоги, зокрема закJIадапdи вторинноi та третинноi
МеДl*tОi ДОПОМОГИ, СаrrаторiiЪ, а також з iншими службаrr,rи, що o.ri*y1gr"""

лобробугОм населенНя, зокрема соцiальна с.тryжба, та правооХороннимИ ОРГанаI,Iи;
ЕаданнЯ платниХ послуг з медиtIного обслуговувiшЕя населення вiдповiдно
до
чЕнного законодавства Украни;
ЕаданЕЯ елементiВ палiативнОi допомоГи пацiентаlu на ocтaнHix стадiях перебiгу
невилiковних захворюв€lнь, яка вкJIючае комплекс за<одiв, спрямовЕlних на
полегшенЕя фiзи.пrих та емоцiйних страддань пшIiентiв, моральну пiдтримку
членiв ix сiмей;

-

-

ЕадаЕня будь-яких посJIуг iншlтх сф'ектап,t господарювання, що надають первинну
ме,щгшУ допомогУ на теритоРii Гостомельськоi се.тпrщноi територiальноi громади;
iншi функцii; що випJIивають iз покJIадених на Пiдприеrсr"Ь,*д*".

3-3.

Пiддlриемство може бути клiнiчною базою вищих медичних IIавчальIцх закладiв
pbHiB
акредитаIIii та заклqдiв пiслядипломноi освiти.
1тix

,t.l.

4. прАвовиЙстдтус

Пiддrриемство е юридичною особою публi.пrого права. Права та обов'язки
юрп.tшшОI особи Пiддlриемство набувае з дня його державноi peecTparlii'.
1-2- ПiлприемСтво кориСтуетьсЯ закрiпленИм за ниМ комунальНим майном, на правi

оперffтЕвtIою управлiння.
4
Пi.Щриемство здiйснюе некомерцiйIry господарську дiяльнiсть, оргшriзовуе свою
:iл;rьвiсть вiдповiдrо до фiнаrrсового плаЕу, затвердженого Засновником, саtrлостiйно
оргапiзовуе виробницгво продУкцii фобiт, посlгуг) i
реаlliзуе ii за цiнаlrли (тарифами), що
вгзЕачаються в порядlry, встаЕовленому законодавством.
4-,1. Збиткп, завдшri Пiддrриемству внаслiдок виконання рiшень органiв державнот влади
ш оргаrriв мiсцевого сап{оврядування, якi було визнано судом неконституцiйними або
ЕетiйgЕшшr, пiдлягають вiдшкодрtlнню зазначеними органап,rи добровiльно або за
рiпеннлrr суду.
4-5- Для здiйСнеЕIIЯ господарськоi некомерцiйноi дiяльностi Пiдприемство залуrае i

3_

та

вЕкористовуе матерiально TexHi.пri, фiншrсовi, трудовi
iншi види pecypciB,
вЕхорЕстання яких не заборонено законодавством.
4-6- Пiдприемство мае самостiйний баrrшrс, реестршдiйнi ра}ryнки .Щержавному
впачействi Украihи, устапов€lх баrrкiв, кругJrу печатку зi своiм
штЕlпdпи,
"*trе"у"*ням,
а також блшrки з власними реквiзитаlrли.
4,7_ Пi.щrриемство мае право укJIадати угодr (договори), набувати майнових та
особпстюr немшiнових пр8, нести обов'язки, бути особою,-яка берсуrасть
у справi, що
рчlг-uдаsться в судa>( Украhи, мiшrароднЕх та третейських суда<.
4-8- Пiлшриемство calr,tocTiйHo визначае свою оргаrriзаrдЙну структуру, встановлюе
шсеrьнiсть i затверлжуе rrrгатний розпис за ,rогодже""яtп з ор"йо, мiсцевого
сzl}lоцрядJrванЕя.
4,9, Пi.шриемство надае меди.пri посJrуги на пiдставi лiцензii на медичну практику.
Пi-rшрпеrrство мае право здiйсrповати JIише Ti види меди.пrоi прtжтики, якi
дЬзволенi
оргаЕох лiчензраlrня при видачi лiцензii на медичну практику.
4,10- Пi.шриемСтво fiе може жодним tIиHoM розподiпяЪи отриманi доходи (прибугки) або
lx итшУ серед засновникiв (уlасникiв), шleHiB Пiдприемства, працiвникiв (bKpiM o.rnu1ц
itmoт прцi, нара,\уваНня €дlноГо соцiаrrьного внеску), чrенiв оргшriв управлiння та
iEIш( пов'язаних з ними осiб.
4-xl- Не ввоrсаетьсЯ розподiлОм доходiВ ПiдприемСтва В розуruiннi п. 4.10. Статугу,
впхорпсташя ПiдпРиемствоМ власних доходiв (прибугкiв) викlпочно дJUI
фiнансування
ввдатlгЬ Еа угримшIня тшсоi неприбугковоi органiзаliь
(цiлеЙ,
мети
завдЬь1 та
реаrriзшдii
вапршЬ дiяlьностi, визначених Статутом.

в

_i,l,

5. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ. МДЙНО ТА ФIНАНСУВАННЯ
Майно Пiдприемства е комунtlльною власнiстю i заlсрiпlпоеться за ним на правi

операгЕвЕою управЛiння. Майно Пiдприемства становJIять необоротнi та оборотнi
активи,
mBoBBi засобИ та грошоВi кошти, а тtlкож iншi цiнностi, перЙшi йому jacro"nn*or,
варгiстЬ лmr вiдобрФкаеться у самостiйному бапшrсi Пiдприемства.
j'- Пiдшриемство не мае право вiдчужувати або iншим способом
розпоряджатись
заrрiЕ,IеЕЕItd за ниМ MariHoM, що налеЖить дО основниХ
фондiВ без попердньоi згоди
Пiддrриемство не мае права безоплатно передавати налеrlсtе йому майно
Ч*ч
Tpgriy особам (юридп,пrим чи фiзи.пrим особам) KpiM випалдiв, прямо передбачених
4

законодаВством.

зЕа(одЕться
Ъсвовпиком.

5.3.

на

Yci питаrrня, якi стосуютьСя вiдиовИ вiд права на земельН} Дiлянку, щб
бшrаlrсi Пiдприемства або iT вiдчуженЕя, вирiшуються викJIючно

.Щжерелами формуваrrня MariHa та коштiв Пiдприемства е:

5.3.1. КомунальНе мшiно, передане ПiдприемСтву вiдпоВйно дО рiшення
5.з.2.
5.3.3.

5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.

5.з;l.

5.3.8.

створенЕя;
Кошти мiсцевого та державного бюджетiв;

прр* Його

власнi надходження Пiдприемства: копIти вiд здачi в оренду (зi згоди
засновника) мш]iна, закрiпленого на правi оперативного управлiння; кошти та
iнlпg цайrо, одержанi вiд реалiзшдii продукцii фобiт, послуг);
Щiльовi кошIи;
Кредити баrrкiв;
Мшlно, придбшrе у iнших юридичних або фiзичних осiб;
мшiно, що надходить безоплатIIо або У виглядi безповоротноi фiнаrrсовоi
допомоги чи добровirьних благодiйних BHecKiB, пожертвувань юридичних i
фiзи,пlиХ осiб; нqдходження коштiв на виконtlння пРогра]\,r соцiа_ilьноекономiчного розвитку регiону, прогрtll\,r розвитку медичноi галузi;
мшlно, отримане з iнших джерел, не заборонених чинним законодавством

Украhи;
5.3.9. Iншi джеРела, не забороненi законодавством. Ви.тryчення майна Пiдприемства
може мати мiсце лише у випадка(, передбачених чинним законодtлвством
Укршhи.
5-4. Статупrий кшliтап Пiдцlриемства становить: 100 000,00 (сто тисяч гривень нуль
юпiйок).
5-5. Пi,щlриемСтво може одержуваТи кредити дIя виконанЕя статугних завдань пiд
гарптiю Засновника.
5-6. ПiдприемСтво мае правО нqдавати в оренду MariHo, закрiплене за ним на правi
оперативНого упраВJIiння, юридиtIнИми та фiзи.пrими особаruи вiдповiдно до чинного
закоЕодавства УкраЪи та локальних нормативних aKTiB органiв мiсцевого
саr.оврядуваIIЕя.

5-,|_ Пi,щrриемство cairlocTiйHo здiйснюе оперативний, бухгалтерський облiк, веде
статЕстЕЕ{у, бухгалтерську та медичну звiтнiсть i подае ii оргшrам,
уповновд2кеним
lлiйсшовати koHTpoJБ за вiдповiдними напрямап,rи
дiяльностi Пiдприемства у визначеному
закоЕодавством поряд(у.
5.8- Власнi надходження Пiдприемства використовуються вiдповiдно до чинного
закоЕодавства Украhи.

б.l.

б.

прАвА тА оБовязки

Пiдприемство мае право:
6.1.1. ЗвертатисЯ у порядкУ, передбаченому законодавством, до центральних та мiсцевих
оргаяЬ виконtlвчОi вл4ди, оргшriв мiсцевого саN{оврядрulння, а також пiдприемств i
оргааiзачй незалежно вц форм власностi та пiдпоряддувшш, дJIя отримання iнформацii
та vатерiалiв, необхiдних дJIЯ виконаннЯ покJIаденИх на Пiдприемство i*д*".
6-1,-2. СамостiйНо плtlнувати, оргаrriзовувати i здiйснювати свою статугну
дiяльнiсть,
вЕзЕачатИ ocHoBHi нЕlпрямкИ свогО розвиткУ вйповiднО до cBoix завдань i цiлей, тому
у
чс-тi спрямовувати отримшri вiд господарськоi дiяльностi коuIти на угримiiltня
пi.шрвемства та його матерiально-технiчне забезпечення.

з пiдприеМСТВаI\,lИ, установами, оргшriзацiями
Еезалежно вiд форм власностi та пiдпорядкрЕlння, а також
фiзичrrими особаrrци вiдповiдно
Jo зilконодtlвства. Здiйснювати спiвробiтництво з iноземними оргшriзацiпrи вiдповiдно до
закоЕодtlвства.
6.1-3. УкладатИ господарськi угоди

6.1.4. СамостiйнО визначати нtlпрямки використанЕя грошових коштiв

вЕзЕаченому tIинним законодавством Украни.

у

порядку,

6.1.5. Здiйснювати власне булiвничТво, реконструкцiю, каrriтальний та пототtий
ремонт
осЕовЕю( фондiВ у визначеномУ законодавством порядку за погодженЕям з оргilном

мiсцевого саIuоврядування.
6.1.б. Заlryчати пiдприемствц установи та оргfiIiзаIlii дlя реаlriзацii cBoix статуtних
зяпдань у визначеному законодавством порядку.
6-1-7- Спiвпраrдювати з iнIшlми центра},rи та лiкувшtьно-профiлактичним" .*й*,
вторинного та третинного piBHiB, науковими ycтaнoBal\dи.
6.1.8- Н4давати консультативну допомогу з питаЕь, що належать до його компетенцiТ,
спецiалiстам iнших закrr4дiв охорони здоров'я на ix запит.
6.1.9. Створювати cтpy(Typнi пiдrоздi.тпл Пiдприемства вiдповiдно до чинного
закоЕодalвства Украhи за погодженЕям iз Замовником.
6.1.10. Здiйснювати iншi права, що не суперечать чинному законодtlвству.

6.2.

Пiдприемство:

6.2-1. Створюе належнi умовИ для висоКопродуктИвноi праui, забезпечус додержЕlння
законодаВства прО працю, правил та норм охорони пршIi, технiки безпеки, соцiального

страхування.

6-2.2. Здiйснюе бухгалтерський облiк, веде фiншlсову та статистичну звiтнiсть згiдно

законодавством.

з

6.3.

Обов'язкиПiдприемства:
6.3.1. КеруватиСь у своiй дiяльностi Конституlдiею Украни, законЕlпdи УкраiЪи, акт.[п{и
президента Украrhи та Кабiнеry MiHicTpiB Украrhи, нормативно-правовими актilп,tи
MiHicTepcTBa охороНи здоров'я УкраЪи, iнппами нормативно-правовими акТаIvIи та цим
Статугом.

6-з.2- Плшrувати свою дiяльнiсть

з метою забезпеченЕя Еапежного та якiсного медичного
обслуговування населення.
6.3.3. СтворюватИ дJIЯ праrдiвникiВ належнi i безпечнi рлови пршti, забезпечувати
додержанНя чинногО законодаВства УкраЪи прО праIцо, правил та норм охорони прачi,
техвiки безпеки, соцiатьного стрa>(рЕIIIЕя.
6-з.4- Забезпечувати своечасну сплату податкових та iнших обов'язкових платежiв з
ураryванняtrл своеi статугноi дiяльностi та вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
б.3.5. РозроблятИ та реаrriзоврати кялрову полiтику, контролювати пiдвищення
,свапiф iкаlдii пршдiвникiв.
6.3.б. Акумулювати власнi надходженЕя та витрачати Тх в iHTepectlx Пiдприемства
вi.шrовiднО до чинноГо законодавства Украrни та цього Статуry.

7. УПРАВЛIНЕЯ ПЦПРИ€МСТВОМ

ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА

його дшльшстю

7.|,

УправлiнНя ПiдприемствоМ здiйснюе ГостомелЬська селищна
рада (Засновник).
Поточне керiвництво (оперативне управлiння) Пiдприемством здiйснюс керiвник
пiдриемства
Головний лiкар (.щиректор), який призначаеться на посаду i звiлъйсться
вi.цrовiдно до порядку, визначеного tIинним законодавством та вiдповiдним
рiшенням
ГостомелЬськоi селищноi ради, та лсиЙ вiдrrовiдае кватriфiкаЦiйниМ вимогЕлп.l. Строк найму,
права, обов'язки
вiдповiдальнiсть головIIого лiкаря (дирекгора), умови його
матерiального забезпечеfiЕя, iншi умови найму визначаються контрtжюм.
7.З. Засновник(Власник):
7.3.1. Визначае головнi нtшрямки дiяльностi Пiдприемствъ затверд)куе плчlни дir.rьностi
та звiти про його викон€lпЕя;
7 .3.2. ЗатверджУе статуг Пiдприемства та змiни
до нього.
7.з.з, Затверджуе фiншrсовий плаrr Пiдприемства та контроJIю€ йою вшсонаFFq,

7.2-

-

i

7,з.4, Уклqдае i розривае контракт з керiвником Пiдприемства та здiйсню€

його виконанням;

контроль за

7.з.5. Погоджуе Пiдприемству договори про спiлъну дiяльнiстьо Зв якими
вЕкористОвуетьсЯ нерухоме MaliHo, щО перебрае В його оперативному
управлiннi,
-

lgедлтнi договори та договори застави.
,*
7-з.6. Погоджуе створенЕя фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених
пiлрозлiлiв Пiдприемства (надалi
Фiлф. Taki Фiлii дiють вiдповiдrо до положення про
- затвердженого
Еш(, погоДженого iз Засновником та
нЕжазом керiвника Пiдприемства.
7-з.7- Здiйснюе контроль за ефективнiстlо використ!lння майна,
що е власнiстю
(терrrторiальноi гром4ди) або спiльною власнiстю (територiальних
громад)
та закрiплене
за Пiдrrриемством на правi оперативного
управлiння;
7.3.ч. Приймае рiшення про реоргшriзшliю та лiквiдшliю Пiдприемства, призначае
-ТilВiДаЦiЙНУ КОМiСiю, комiсiю з припинеЕня, затверджуе лiквiдщiйний баланс.
7

-4.

Керiвник Пiддриемства:

7,4.|. Щiе беЗ довiреностi вiд iMeHi Пiдприемства" предст€lвJIяе його iнтереси в органах
.rержавноI влади i оргшrж мiсцевого сап{оврядув€lння, iнших органiлх,
з
i
iкrпrтми юрид{чними та фiзи.пrими особад,rи, пiдписуе вiд його iмънi
"iдrо.rнах
докр(енти та вида€
aoBipHocTi та делеryе право пiдrису документiв iHlmrM посадовим особап,t Пiдприемства,

договори, вiдкривае в органах ,,Щержавноi казначейськоi служби УкраiЪи та
ycтtlпoвa( баrrкiв пото.цri та iншi раryнки.
7-4-2- Cair,rocTiйHo вирiшуе питаЕIIЯ дiяльностi Пiдприемства за винятком тих,
що
Bi.THeceHi законодавством та цим Статутом до компетенцii Зас"овника.
7,4.3. Органiзовуе роботУ Пiдприемства щодо н4дання населенню, згiдяо з ВиМогаN,Iи
Еормативно-прtlвових aKTiB медишrоi допомоги.
7,4,4. Несе вiдповiдапьнiсть за формуванпя та викоЕання
фiнаrrсового плану i плану
розвЕткУ Пiдприемства, результати його господарськоi дiяльнЪстi, виконання показникiв
фекгпвностi дiя-тьностi Пiдприемства, якiсть послу., що надаються Пiдприемством,
вЕкорпстання наданого на правi оперативного
управлiння. Пiддrриемству майна спiльноi
BrrcHocTi територiапьних громад i доходу згiдно зЪимогаlrли зtлконодЕlвства,
цього Статугу
та )rк.падених Пiдприемством договорiв.
7,4.5. Користуеться прtlвом розпорядження MariHoM та коштап{и Пiдприемства вiдповiдно
]о закоЕОдавства та цьогО Статугу. Забезпечуе ефективне використанЕя i зберження
закрiпленого за Пiдприемством на правi оперативЕоiо
у.rравrriння майна.
7,4-6. У межаr своеi компетенцii видае накЕви та iншi акти,
дае вказiвки, обов'язковi для
Eix пiдроздiлiв та пршliвникiв Пiдприемства.
7_1J - ЪбезпечУе конц)оль за веденЕrIм та зберiгаrrЕям
медичноi та iншоТ ЛОКУr,rеrrГаПiТ.
7-4-8. У строкИ i в порядДу, встаноВленi закЬНодавствоМ, повiдомляе вiдповiднi
органи
ПРО бУ.Щ-ЯКi ЗМiНИ В ДаНИХ про Пi.щlриемство, внесення яких е обов'язковим
до €лпrого
]ерiкавЕого реестру юридичних осiб та фiзи.пrих осiб-пiдприемцiв та гроvа*Iських
}лкJIадае

фрщлмнь.
,,1,9_ Подае в установленому порядку Засновнику квартальну,
рiчну, фiнапсовl-та iнш1звiтнiстЬ ПiдприемСтва, зокрема щорi.пrо до 01 ,rroio"o
зъсновнику Оу*.*rr.р"ц- ,^
"адае
статЕсти'пrу звiтнiсть, iнформацiю про
рух основних засобiв, за запию* З*rо"*. Еа]а€
звiт про оренду майнц а також iнформаIдiю про наявнiсть вiльнrп< Iшощ. IPE-EITEж
.Lr.я
патаЕпr{ в оренду.

у,l0,Приймае рiшення Про прийняття на роботу, звiльнення з роботя шраrтЬшiв
а ftкоЖ iншi, передбаченi .*Ъrод*.твом про працю Рiшеоо, в сфрi

Гfi-uтриемСтва,

т!,довю( вiдносин, укладае трудовi договори з працiвни**"п пiшрЕсvств:L Збе.злеч.lс
вцiонаrьШlй добiР кqдрiв' дотриманНя працiвНикап{И правиЛ ВЕугрirrгЕього тр}-ювого
рO,зпоря.Щу. СтворЮе умови пiдвищення фа,хового i кватriбiкщiйного
рiпяя ,рrш-*""
згi-rпО iз затвердЖеним В устаIlовленому порядку цIтатним
розписом.

7.4.1l. Ъбезпечуе проведення колективнш( переговорiв, укJIаденЕя колективною доювору
в порядку, визначеному законодавством Украihи.
7.4.|2.Прrзначае на посаду та звiльняе з посади cBoix заступникiв i головною б}лхгатrера
Пi.Шрпсrrства. Призначае на посади та звiльняе керiвникiв струкгурнпr пiдlоздiлЬ iкпrх

'

'*

7.4.|З.Ъбезпечуе дотиманЕя на Пiддrриемствi вимог законодавстм пр охороЕу працi.
Сапiтарно,гiгiенi.пrих та протипожежних норм i правил, створення належнID( yrrloB пplri.
7-4.|4. Ухшас за(оди до своечасноi та в повному обсязi виплати заробiшоТ Iшати, а тако]к
перелбачеЕж законодавством податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв.
7.4.15. Несе вiдповiдшrьнiсть за збипси, заздаrri Пiдприемству з вини керЬшпса
Пiшриемства в порядку, визначеному законодавством.
7.4.|6. Ътвердку€ положеЕня про cTpyкTypнi пiдроздiли Пiдприемства iншi полоiкенЕя та
поряд(и, що мttють системний характер, зокрема:
- положення про премiюваrrня пршliвникiв за пiдсумкаrrли роботи Пiдприемствц
- порядок над(одження i використання коштiв, оц)иманих як благодiйнi внескп.

гршrп{ та дарунки;
порядок приЙмаtrня, зберiгшrrrя, вiдпуску та облiку лiкарських засобiв та мед{чIIID(
вrробiв.
7-4.17.Ъ поюдженЕям iз Засновником та вiдповiдно до вимог законодавства мае право
!лlLIадати договори оренд{ майна.
7-4.18.Вирiшуе iншi питаrтня, вiднесенi до компетенцii керiвника Пiдприемства згiдно iз
ЗаЮЕодавством, цим Статугом, KoHTpalKToM мiж Засновником i керiвником Пiдприемства.
7.5. Керiвник Пiдцrриемства та головний бу<гатrтер несуть персональну вiдповiдапьнiсть
за додержанЕя порядку веденЕя достовiрпiсть облiку та статисти.rноi звiтrrостi у
ЕтаЕовленому законодавством порядку.
7-б. У разi вiдсутностi керiвника Пiддlриемства або немохсlrивостi виконувати своТ
обов'язки з iнuштх цричин, обов'язки виконуе заступник керiвника (заступник головного
тirаря, заступник длреrстора) .ш iнша особа згiдно з функцiонаJьними (посаловпчи)
обов'язкаlrlи.
7-'l- З метою дотримаЕIIя прав та забезпечення безпеки пшIiентiв, додержанЕя вIl}tог
ЗаIоЕодавства при здйсненнi меди.Iного обс.тгуговранЕя населення закJIадом охороIIЕ
ЗДОров'l, фiнаrrсово-господарськоi дiяльностi на Пiдприемствi створIо€ться Наг:щtова
РаДа_ До Наглядовоi Ради обираrоться не бirьше 15 осiб, строком на 3 роки. Поршок
}ГГВОРеЕIIя, пРШа обов'язки Наглядовоi ради до зtlкJIаду охорони здоров'я i тшоre
ПОJIОЖеЕЕя про Hei визначено постаIIовою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТrтп }& i077 Bi:
27.|2.2017 року <Про спостережну раду закJIаду охорони здоров'я .fа вЕеюЕlтпq зrriп .ro
Тшовоi форми контракту з керiвником державного, комунальною закJIа.ц, охоро,ЕЕ

-

i

здоров'я>>.

Наглядова рада Пiдриемства скпадаеться з:
- одIого предстtlвника власника ЗОЗ (уповновахеного ним оргаrту);
- представникiв виконавчого органу мiсцевого сап,rоврядувtlнн{
ютирьох осiб;
- лепутатiв мiсцевих рад (за згодою)
вiд однiеi до двох осiб;

вiд одпid :о

- цромадськшх об'едЕаш, дirъшigь lгFх
представникiв громqдськостi та
Спрямована на зa>(ист прав у сферi охорони здоров'я, оргшriзяцiй, що зriйсшсоь
професiйне саil{оврядуванЕя у сферi охорони здоров'я (за згодою)
вц одН.Iо кtсьчн
-

осiб (по одному представнику вiд кожноi оргаrriзщir).

-

7.8. Основними завдаЕIIями Спостережноi рад{ е:

-

сприянЕя ефекшвнiй дiяrьностi Пiдприемства IIIJLD(oM }rwтi ъ- rпя*кяпi
ВаПРЯМКiв Йою розвитrсу та пiдготовцi пропозицiй з удосконалешIя дiяIБЕGтL
- rIасть у плаIIуваннi та здiйсненнi зшсодiв щодо заJrrlешrя до.mтrоlшt ресlрсЬ на
цЬовi потреби Пiддlриемства та пшдiентiв;
Е

-здiйсненЕягромаДськогомонiторшryВикористапнякопrгiв,щонаДiйшлиУ

виглядiблагодйноiдопомогитаз^iншюrдхерел'передбаченихСтатУтом'

*."чЧffi-";Ж)#*rr"

мотивовшrоi iнформачii
бпагодiйникап.r (iЕBecTopaM)

лiкарськrл<засобiвтощо;'ъ

(юкомевлшliПl щодо.ЙуrrЪri*"д"*,;;й;бiв,
-УстаноВпеннятапiдгрим*ч".ч.*одiiПiдприемстваiзвiдповИнимисТрУкт)rрами'
орьъ*ii заходiв з обмiну досвiдом;
в тому .пrслi закордоЕнимr,
"opn*o-"
пи"р"емства та Спостережноi р4ди;
- iнфорrчryваЕЕЯ гром*"*с; ;й^^tй"""
модишIих пршIiвникiв
- представництв; iHTepeciB та зш(исТ праВ "шli"""i",
громади;
Пiддриемства та територiшrьпоi
-здйсненняпотоtIногомонimршrryдодержшняПцприемстВомзаконодаВсТВа

"*чЁffi

ffJНТfr;ЖНl:?",*,uрадiр-::_Y:чт1*:ý,::"*"rваIIItяза<одiв
Пiдlриемства;
по вiдношенню до працiвникiв
a*a"ня
*
заохочеЕIIя
коЕтроJIююЧиХ :ЧТ'_:_J. Р*'
та
_ пiдготовка зверЕеЕь до прtлвоохороЕних
ДlЯЕЬ;

ф i"**

осiб) озвак_лчУ:Р*НИХ

пiдrрЙствч
ввявJIеЕня в дiяс пршtiвпикiв
суспiльства, забезпеченням
з розвитком цромадfiIського
пов'язанi
- iкшi завдшIня,
охорони здоров'я, що мають
здоров'я та розвитком гапрi
охорону
IIа
праВ
д(rгрЕмаЕЕ.я
сrсJrоДУ яких (за

до
також угворюватися опiкунськi рqди,
та
благодiйпики, предсJавIики цромадськост1
оргйiзшМ, ОРГШriВ МiСЦеВОГО
"*"чй."
репiгiйпих'
rро..адсыФ(
про створення
йо"р"*ii, волоЕтери iа iншi, рiпlення Пiдtриемства
Gа.оврIryвання, .Б"Бi"'"асовоi
Ъеi загверджуються Еаказом керiвника
опiцlвськоi рад{ та попожеЕня про
5о уповвомженого органу,

ffi,"ffiffiжi"J#;*
-шоlо згодою) мох(уть
"б,;;;;;

ъ;;9Фй,

8. оргАнIзАцIfuIА структурл пцпри€мствл

t-l-

СтрукгураПiдприемства.вкIIючае:

вiддiл,
&1-1- АЙ"iфативIIо-управлiнсышй
господарчi,
wrслi
-'пЙЬ,дi*
вкjlючrtи
&l2 Допомiхсri пiдlоздiЛи, у томУ
Лrуваlьно-профiлакгишli
t_l
, Ф9"*:I1|-_'ili-,jo*,o
медичвi пунrсти),
пуЕкти, бельлшеп::1Y-*,
сiфри дi"'ьЕост,
tcщщ€Рсько-акуШерськi
t2 Сtрукгура Пiдприемствц ,rЪр"лок
"нугрiшнiоi'оргшriзшriiта
дrректором Пi,шрв€мства,
бруrrурШ( пiдроздiлiв_Пiдтrриемства затв:|Чую:Тся
пршЬmr*Ь ПiщрЁс!,ства
tз. ФущiонЬнi обов'язкИ та посадовi iнструrщii
Ва ПiХТаВi
визнача€ на вшаСНrЙ РОЗСУД

j.

fifrffirНrЖffiJЙс*а

директор

ЁвашсовоюплшУПiдприемства'погоДженог.оВУстшIоВJIеЕоо.Jry'ошЕтштаIIЕr
створеЕвя вi,щовiщr !ш ддl
необхiдностi
.
поряЖУ
ур*рЫй'
CTTутolr В
меди,пrоi допомогЕ,

fсзпечешя

пalterrcroi доступностi та

KocTi

ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОJIЕКIИВУ IПщЕтЕil'
УОry* ý ТIЕЩ'!'
"
9-1. ПршЬшсп Пi,щrриемств;;;;"раво брати у"1*.
шi дiЕrъ
спirш,
;;;;;у, ЙфесiЙнi
ЕоЕfш в
чGз загальнi зборп туоо"о,о iEmi
труловш
оргаЕи,
.уповIIовФкешi
D;EITEBL СпостерхШУ РаДУ,

9.

Iry
'ВЕосЕтЕпропозшiiщоДополiпшешяробог!tпщЕЕ-ат]Еfз
обсJгуговувашr. tIрGдст_
пгывffiв в оrз уtFш
fo*п_упзобо,вJ
lпщшсшства вfuовi.що до ;;"*".*" його
управшшp;;й, яхi б зfсзпечуваш }'Wть працiвшф у

пташь со!чаJIьпо *у*rур"о_"il"оБ**
предсташпсrь io"po"
цофспirшовоi оргапiзашii,

сФ

Сa

;.b'rY*;:'i

;:Н*;Тr*Ёз":_*.""а

скпадаеться з ycix
lромадян, якi своею працею

Ё:*fl УhНJ:7};#*ху,:i""ъЖ;lР"Ж"ццJ:ъ**;xт"r,""ъ^#i"u"
свое

;;;;;;?#;::
ОбИРаТИСЯ КеРiВни*
lТ!*":еаrriЗуе
riiд.rрrЪ*Йu.

УПРавлiннi Пiдприем.r"о*,
ОРганiв

"rп."чБrТJ""iiil##ОЖе

право на }насть в
по""овu,кення цих

:r=,;;;;;трудового-"""-;";;;;,..
ii;Ё#ж+НjНп1";ff
Право укпадаЕпrI *оп.*r,Y:НИМ ДОГОВОРОм.
,:a .Трулово,,1з
iMe'i
КеРiВНИКУ
колективу

-

*ХН""1"JЖ}"JI"ffi;fi

"*
9.6."offiXlJrТ**"'o'o"oo'o"opy
Питаrrня щодо полiпшен

Медичного

.Й;;;";;;'#fi*

звiтуй""

"u

*ооЬ*r";";;;;Ъ;;;;:"""'

"Jiry "u
;а#;"ЧlЖ::,УВ

На ОПЛату

з.гаJIьIIих збора.х колективу
не менш

УМОВ ПРаЦi, Життя i.здоров,я,
гарантii обов,язкового

соцiально;";О"Н#ýЫ,ffitr#"#tr**;а
ЁТ'О

ПiДПРИемств4 а вiд

та tx .ir.r,' u-r*o* iншi
питанпя
до закоЕодЕlвства,

КОЛеКТИВОМ ВiДповйIrо

орЙi працiвникiв пiдприемства

Форми i системи оплати
ппяrтi Елйr,r, *посадових

€ кошти, мiсцевого
та

окJI

TaiHlrиx;;trъ*tj*:чi#dЦi,TЖJiiЖJ.ЪTl};#itil^* i,I;ff:;
i ГаРаНТiй"r* ;;;;;;'".r*о"пюються
колективному договорi
з

ооr"оО"'аЦiйНИХ
НОРМ i
Генеральн".,"'гЙЁ;";;;iЖТ"^'

у
ГаРантiй, о"р"дбч-Й"их
законодавством,

ПЙu працiвникiв пе може бути
,*o"oЖXЖ}':_?_i,:ryjiol
нижчою вiд
[ мlнrмапьного
розмiру заробiтноТ n"u"".
умови

вст€lновленого

керiвника пiдприемства
-Нё*-НЪft
"}fl'.'iЖЖ:;:g..ПеЧеЕЕя
"рй;;;,БЪо"р*".Б;*ЁЦ.a
;Т#ЁЪЫ ;*
,oir.йb"".iii*",
пiсля
.обо"'r.йiilооо
оплати працi.
iJ;.-"*1НТ^:ЫН*:**;жffi "rпй**
визначають""
9.8. Оплата
Yci iHmi ,rru""*i".рй

10.
jf;lrX#i#,i}iTBo

*тi,;#жн;;*";fl"J:*достатугу,

контроль тА пЕрЕвIркА
дIялъностr

СаtИОСТiЙНО ЗДiйсrпое.оперативний

та бухгалтерський облiк
результатiв

юjидишу,фt,**"ТТ"тfrug,ЪзЦ:,.жнi*;#.н*t#;'":
;ff

j*нж

фХ'*:ЖН"ffir##СТИт*оi,6iнЙсовоiтакадровоiзвiтностiвизначu.i"."

i":ч';Т,Щ;ТЖ-Ж;Н;:**:нiстьзасвоечаснеiдостовiрнеподанняпередбачених
10,з' Коптроль за
фiнанс,i"*,"Ь"оарською
""**
дiяльпiстю Пiдприемства

ix

i$Ё:Ё"**tЖД";'"Ж-;.
10,4, Засновник мае

ПОВНОВtDкень

та

здiйснюють
"cru"o"r,"ro.o чинним

пр€во,дiй,",о"ч"" контроль
Пiдприемства та контроль
фiнансово-господарськоi дйльностi
за якiстю l оо_.".о' ,Iд#"inn.orr*"oi
подае Засновнику, за його
допомоЪи. Пiлприемство
Оу*"**.fr"Й. звiт та iншу
стосУ€ться фiпапсово--::-с]rодарс"коi,
документацiю. яка
кадровоi, меди.пlоi
10,5, Контроль якостi
дйльностi.
Е4данtц МеЙ,пrоi'доооrо""-*"орим
Еа Пiдприемствi здйснюgгься
шляхом експертизи вiдповiдностi

""rЙ.,

якостi

ЖL-firЁ*l.ffifi,J'rеДИЦИЕИ,

до.rоrоо
"й*"i:rедичrrоi
стандарта^{

ВИМОГаil{ г€lлузевим

vi;r<народним

в сферi охороЕв зJоров,я

l0

11. припинЕннядшлъностI
l1,1' Припинення дiшrьностi Пiдприемства
здiйснюеться шJUгхом
(злитгя"при'*Ь*, подiлу, .r"р.i"ор.ння)

i|XЖT;r],l|ifll,:i*ii.

l

й

або лiквйацii
за pl,o."""H"*'""JffiT;
ЗаКОНОДtlвством Украiни,
за рiшенйuoo вiдповiдних

-

"уду

вся сукупнiсть його прав та обов,язкiв
переходить

iii;i'"ХТ,i"1"""J.,filiН1lliЛПРИемства
11,3, ЛiкВцшriя Пiдприемства здiйсню€ться
лiквiдацiйною комiсiею, яка
Засновником або за
угворю€ться
рiшенняr,r суду.

1l'4' Порцдок

i

строки провеДепЕя лiквЙацii, а т:жож
строк для пред,явлення вимог
дпя;"й;йЬr" рi,u.ння про
лiквiдшliю, визIIачаються оргшrом, який
кредиторап{и, що не може буги
меншим нiж два мiсяцi з

рiшення про лiквiдацiю.
'r--;й;;;"1.5. Лiквйацifuа комiй
розмiщуе
засоба< MacoBoi iнформацii
повiдомленЕя про припиненЕя юридиtlноi
осоои та про порядок i строк зtUIвлених
КРеДИТОРа^Т\{И ВИМОГ
прийпяв

1

ДО Неi, а НаЯВПИх (вiдомих) кредиторiв повiдомляе
особисто в
письмовiй формi у визначенi законодавством
строки. одночасно лiквiдацiйна комiсiя
вживае ycix необхiдIID( за.ходiв зi стягнелня
дебiтоiськоi заборговаrrостi Пiдприемства.
11,6, З МОМеЕТУ ПРИЗначення лiквiдацlt"оiJ*Ы;Г;"
неi переходять повновФкеЕня з
управлiння Пiдприемством. Лiквiдацiйна комiсiя
лiквiдацiйний ба.гlанс та пода€
його органу, який призначив лiквйаrlitrу "**u.
*o"i.ir".
.Щостовiрнiсть та повнота
ЛiКВЙаЦiЙНОГО баПаНСУ
бУги перевфенiЪ у."*о"леному законод;lвством
порядку.
"Ь"ОНПi
Лiквйщiйна комiсiя виступае
i*"ri Пiд;р;;"тва що лiквйусться.
" "удi "и
11,7, Черговiсть та порядок задоволенIUI
вимог кредиторiв визначйться вiдповiдно
до
закоЕодtвства.
l1,8, ПрЩiвникаtr,t ПiдтlриемСтвц якi..звiльн.шоться
у зв'язку з його реоргаrriзацiею чи
лiквiдацiею, гарантУеться дотимшrня ix
прав та iнтерЁсiв вiдпЪвiдно йi*оrодавства
про

пРшlю.

11,9,

У

разi припинення Пiдприемства (лiквiдацii, злиття, подiлу, приеднilння
або
перетворення) yci активи Пiдприемства передаються
однiй аоо алькъм неприбугковим
оргшriзшliлrл вiдповiдrою Виду або зара.овуеться
до доходу бюджету.
11,10, Пiдприемство € таким,
що припинило свою дiяльнiсть, iз дати внесення
до €диного
державного реестру зЕшису про державну
реестрщiю припиненЕя юридичноi особи.
12.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ ПЦПРИ€МСТВА

12,1, Змiни до цього
_Статугу вносять за рiшенням Засновника2 IIUIяхом викJIаденЕ,I
Статугу у новiй редакцii.
12.2. Змiни до цього Статугу пiдtягають
обов'язковiй державнiй реестрацii
у порядку,
встЕlновленому закоIIодtlвством Украihи.
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Код досryпу:

1

79460З008З2

опис
документiв, що подаються заявником для проведення державноi реестрацif
в единому державному peecTpi юриличних осiб,

*'ц:;fr

;;'#ж;жlъ:;l;ж;;;т*,:жlт"

flля проведення державноi реестрацii ".Щержавна реестрацiя створення юридичноi
особи" юридична особа кОМУНАЛънЕ НЕКОмшrцrЙНЕ ПЦПРИ€МСТВО

"гостомЕльський цвнтг пЕрвинноi мшдико_сАнIтАрноi допомоги,,

ГОСТОМЕлЬСЬКОi СЕЛИЩнОi га,ДИ

l.
2.
3.

подапа насryпнi доцrменти:

Статуг
Заява про державну ресстрацiю створення юридичноi особи
Рiшення засновникiв про створення юридичноi особи

.Щокументи отримав:

Лозiнський А.Ю.

Бучанська MicbKa рада

особи, виннi у BHeceHHi до установчих документiв або iнших документiв, якi подаюiься
ному реестратору,
завiдомО неправдивиХ вiдомостей, якi пiдлягаюТь внесеннЮ до единого державного реестру юридичних осiб,
фiзичних
осiб-пiдrrриемцiв та тромадсьlоrх форлryвапь, несуть вiдIrовiдальнiсть, встzlновлеЕу законом (частина четверга статгi 35
3акошУ

УкраihИ "Про державНу реестрачiю юрид{чншх осiб, фiзичпих осiб-пiдприемцiв та цромадських фортчryвань").

Отримати результат наданtul адмiнiстративних послуг можJIиво за ад)есою:

https ://usr. minj ust. gov.ua./ua/freesearch

Заявrrик:
(прiзвище, iм'я по батьковi)

.Щата

формування опису: 05.01.2021
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