
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 

від 04.02.2010 року И21406-78-05 "Про припинення 
діяльності комунальних підприємств "Аптека И2230", 

"Аптека И2249" шляхом Їх приєднання до комунального 

підприємства "Аптека матері і дитини" та затвердження 
статуту комунального підприємства "Аптека И2249" в 

новій редакції. 

З метою вдосконалення роботи комунальних аптек міста, оптимізаЦll 

структури вказаних підприємств та еКОНОМll бюджетних коштів, 

передбачених на Їх утримання, розглянувши подання заступника міського 

голови від 16.03.2012 року И22-491154, керуючись пунктом 30 статті 26, 
статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в України", 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 

приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни в рішення Броварської міської ради від 

04.02.2010 року "Про припинення діяльності комунальних підприємств 

"Аптека И2230", "Аптека И2249" шляхом Їх приєднання до комунального 

підприємства "Аптека матері і дитини": 

1.1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської 
ради від 04.02.2010 року "Про припинення діяльності комунальних 

підприємств "Аптека И223 О", "Аптека И2249" шляхом їх приєднання до 

комунального підприємства "Аптека матері і дитини" в частині припинення 

діяльності комунального підприємства "Аптека И2249". 
2. Визнати таким, що втратив чинність додаток И22 дО рішення 

Броварської міської ради від 04.02.2010 року "Про припинення діяльності 
комунальних підприємств "Аптека И2230", "Аптека И2249" шляхом Їх 

приєднання до комунального підприємства "Аптека матері і дитини". 

3. Затвердити статут комунального підприємства "Аптека И2249" в новій 
редакції (додається). 



4. Доручити директору КП "Аптека матері і дитини" передати майно, яке 
належить КП "Аптека NQ249" згідно чинного законодавства. 

5. у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення повідомити державного 
реєстратора та Броварську 06' єднану Державну податкову інспекцію про 
прийняте рішення. 

6. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В. О., та постійну комісію з питань комунальної 

власності та приватизації. 

Міський голова І. В. Сапожко 

м. Бровари 

від ____________ __ 
NQ ____________ ___ 



"Затверджено" 
рішення Броварської міської ради 

від ,, __ " 2012 року 
N2 ________________________ _ 

СТАТУТ 

комунального підприємства 

"Аптека N2249" 

м. Бровари - 2012 рік 
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1. Загальні положення. 

1.1. Комунальне підприємство "Аптека Nй49" (далі підприємство) є 

закладом охорони здоров'я. Повна назва комунальне підприємство "Аптека 

N2249", скорочена назва - КП "Аптека N2249". 
1.2. Комунальне підприємство "Аптека N2249" є правонаступником прав 

і обов' язків в повному обсязі державного комунального підприємства 

"Аптека N2249", яке створене на підставі рішення виконавчого комітету 

Броварської міської ради народних депутатів від 19 грудня 1995 року N2295. 
1.3. Підприємство належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Бровари. 

1.4. Засновником підприємства є Броварська міська рада. 
1.5. Підприємство, як самостійний господарський суб'єкт, являється 

юридичною особою за законодавством України, має в господарському 

віданні відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий рахунок та 

інші рахунки в установах банку, колову печатку, штамп зі своїм 

найменуванням. 

1.6. Підприємство набуває майнових і немайнових прав і обов'язків, 

виступає позивачем і відповідачем в судових органах. Засновник не несе 

відповідальності по зобов'язанням підприємства. Підприємство не відповідає 

по зобов' язанням Засновника. 

1.7. Підприємство за характером своєї діяльності представляє собою 
торгове підприємство, має економічну самостійність, здійснює виробничо

господарську та торгово-фінансову діяльність на основі самофінансування, 

тобто господарського (комерційного) розрахунку забезпечуючи покриття 

всіх затрат, пов'язаних з реалізацією медикаментів власними прибутками. 

15. 

1.8. Юридична адреса підприємства: 
07400 м. Бровари, Київська обл .. , вул. Кірова, 1, тел. 4 02 88, факс 6 92 

1.9. Підприємство в своїй діяльності керується: 
- Конституцією України; 
- Господарським кодексом України та Цивільним кодексом України; 
- Законами України - "Про підприємництво", "Про захист прав 

споживачів", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення", "Про лікарські засоби"; 

- Наказами Міністерства охорони здоров'я України; 
- актами Броварської міської ради, виконавчого комітету та міського 

голови; 

1.10. Внесення доповнень та змін в Статут здійснюються згідно чинного 
законодавства; 

2. Предмет і мета діяльності. 

2.1. Предметом діяльності підприємства є: 
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- роздрібна реалізація лікарських засобів, виробів аптечного та 

медичного призначення, миючих, дезинфікуючих, парфюмерно-косметичних 

та гомеопатичних засобів, окулярної оптики, предметів санітарії та гігієни; 

- оптова реалізація лікарських засобів. виробів аптечного та медичного 

призначення, миючих, дезинфікуючих засобів, предметів санітарії та гігієни; 

- вирощування, заготівля, переробка, та реалізація лікарської рослинної 

сировини, природного та культивованого походження; 

- забезпечення населення лікувально-профілактичними, ортопедичними, 

та іншими речами дитячого призначення; 

забезпечення дієтичним, діабетичним, дитячим харчуванням, 

харчовими добавками, мінеральними лікарськими водами, лікарсько

профілактичними чаями; 

забезпечення лікувально-профілактичних 

установ та організацій лікарськими засобами і 

призначення; 

закладів, підприємств, 

предметами медичного 

організація інформаційної роботи в лікув~ьно-профілактичних 

закладах; 

організація кабінетів народної (нетрадиційної) медицини, 

гомеопатичних кабінетів, діагностичних та консультативних послуг, послуг з 

косметології, мануальної терапії, масажу та розвитку здорового способу 

життя; 

- провадження підприємством діяльності у сфері обігу наркотичних, 

психотропних лікарських засобів, прекурсорів та їх аналогів, що підлягають 

спеціальному контролю відповідно до чинного законодавства України, згідно 

з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 

- виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки; 
Діапазон діяльності підприємства може доповнюватись і корегуватися 

згідно діючого законодавства. 

2.2. Підприємство в своїй діяльності має на меті: 
- насичення ринку фармацевтичних та медичних товарів та послуг; 
- задоволення економічних та соціальних потреб трудового колективу за 

рахунок одержаних прибутків у відповідності до діючого законодавства 

України. 

2.3. Згідно мети діяльності підприємство: 
- вступає у взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, в 

тому числі іноземними, на договірних засадах на виробництво та реалізацію 

продукції, товарів та послуг, виконання робіт, спільної діяльності; 
- визначає на договірних засадах виробничо-господарські, фінансові та 

інші взаємовідносини з Засновником; 

- самостійно здійснює господарську діяльність, виходячи з реального 

попиту і в межах повноважень, передбачених Статутом. 

3. Права і обов'язки підприємства. 

3.1. Підприємство має право: 
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- на реалізацію лікарських засобів, виробів аптечного та медичного 
призначення, окулярної оптики, миючих, дезинфікуючих, парфюмерно

косметичних засобів, предметів санітаРll та ГІГІєни в готівков1И та 

безготівковій формі при наявності у нього відповідного спеціального дозволу 
(ліцензії); 

- укладати будь-які угоди, крім заборонених законом; 
- продавати, здавати в оренду майно відповідно до законодавства 

України; 

- на добровільних засадах вступати в товариства, господарські асоціації, 

концерни та інші об'єднання; 

створювати відокремлені структурні підрозділи, необхідні для 

господарської діяльності у тому числі у вигляді аптечних пунктів та кіосків з 

метою наближення лікарської допомоги до населення; 

- одержувати від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити; 
- реалізувати товари, роботи, послуги за цінами і тарифами, 1JJ,o 

встановлюються самостійно, або на договірних засадах, а у випадках, що 

передбачені законодавством, за державними цінами; 

- створювати резерви медикаментів для використання їх в екстрених 

випадках; 

- зберігання, перевезення, придбання, реалізацію (відпуск) та знищення 

наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, 

згідно чинного законодавства України; 

- здійснювати інші види діяльності, що не суперечать статутним 

документам, прямо не заборонені законодавством, та сприяють вирішенню 

поставлених завдань. 

3.2. Ніякі органи та особи, крім випадків передбачених Законами 

України не мають права втручатися в діяльність підприємства. 

3.3. Підприємство зобов'язане: 
- забезпечити умови по відпуску, зберіганню, забезпеченню якості 

контролю лікарських засобів та предметів медичного призначення згідно з 

чинним законодавством; 

- забезпечити умови по зберіганню, перевезенню, придбанню та 

реалізації (відпуску) та знищенню наркотичних засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів та їх аналогів, згідно з чинним законодавством 

України; 

4. Управління підприємством. 

4.1. Підприємство самостійно встановлює систему організації колективу 
працівників, визначає структуру органів управління і витрати на їх 

утримання. 

4.2. Підприємство очолює директор, який призначається та звільняється 
міським головою. З директором укладається контракт. 

4.3. Діяльність директора визначається Положенням про директора 

підприємства. 
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4.4. Директор діє на засадах єдиноначальності, без довіреності 

представляє підприємство, розпоряджається його майном, укладає угоди, в 

тому числі трудові, видає довіреності, відкриває в установах банку 

розрахунковий рахунок та інші рахунки, користується правом 

розпоряджатися коштами, установлює порядок використання прибутку 

підприємства, затверджує штати, видає накази і дає вказівки для виконання 

працівниками підприємства, вирішує інші питання віднесені законодавством, 

статутом підприємства і трудовим контрактом до компетенції завідуючого. 

4.5. Заступники директора, головний бухгалтер, фахівці призначаються 
на посади наказом директора. 

4.6. Трудовий колектив підприємства: 
- розглядає і затверджує проект колективного договору; 
- розглядає і вирішує згідно з Статутом підприємства питання 

самоврядування трудового колективу; 

- визначає і затверджує перелік порядок подання працівникам 

підприємства соціальних пільг; 

бере участь у матеріальному моральному стимулюванні 

продуктивності праці. 

Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами. 

5. Майно і кошти 

5.1. Статутний фонд підприємства складає 950 (дев'ятсот п'ятдесят тис. 
грн .. ), майно підприємства складають фонди і обігові кошти, а також 

цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства. 

5.2. Підприємство здійсню володіння, користування і розпорядження 

майном, закріпленим за ним Засновником на права повного господарського 

відання з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством та 

актами міської ради. 

5.3. Відчуження майна проводиться в порядку, визначеному 

законодавством України та міської ради. 

5.4. Джерелами формування майна є: 
- грошові та матеріальні внески Засновника; 
- доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інші 

види господарської діяльності; 

- кредити банків; 
- дотації з бюджетів; 
- інші джерела, які не заборонені законодавством України. 
5.5. Зобов'язання перед бюджетами та Пенсійним фондом підприємство 

здійснює самостійно. 
5.6. Прибуток з вирахуванням матеріальних та прирівняних до них 

витрат, після виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, 
контрагентами, залишається в розпорядженні підприємства 

використовується ним самостійно. 
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5.7. За рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства 
і використовується ним самостlИНО, можуть формуватися фонди за 
затвердженими підприємством нормативами - фонди розвитку, фонди 

преміювання (заохочення), фонди соціального розвитку тощо. 

5.8. Грошові кошти з рахунків підприємства можуть бути зняті тільки у 
випадках, що прямо передбачені законодавством України. 

6. Організація та оплата праці. 

6.1. Працівники підприємства мають права і обов' язки, користуються 

пільгами відповідно до діючого трудового законодавства, колективного 
договору і цього Статуту. 

6.2. Оплата праці працівників проводиться за рахунок фонду оплати 
праці і визначається кінцевим результатом, особистими трудовими внесками 

і максимальним розміром не обмежується. 

6.3. Для працівників підприємства за рахунок власних коштів можуть 
бути встановлені додаткові пільги, які передбачені колективним договором. 

7. Облік, звітність і ревізія діяльності. 

7.1. Підприємство здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде 
бухгалтерську та статистичну звітність у встановленому порядку. 

7.2. Підприємство щорічно подає засновнику звіт про результат своєї 
діяльності за минулий період. 

7.3. Перевірка діяльності підприємства контролюючими органами 

здійснюється у відповідності з чинним законодавством України. 

8. Припинення діяльності підприємства. 

8.l. Припинення діяльності підприємства відбувається шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетвореш;я) або 

ліквідації. 

8.2. Припинення діяльності підприємства проводиться за рішенням 

Засновника або рішенням суду. 

8.3. Ліквідація підприємства проводиться у випадках: 
- тривалої збитковості і неплатоспроможності підприємства; 
- суттєвих та глибоких порушень діючого законодавства і цього Статуту; 
- а іншими підставами, передбаченими законодавством України; 

8.4. У разі припинення діяльності, заходи щодо ліквідації підприємства 
здійснює комісія, яка створюється засновником або рішенням суду. 

Міський голова І. В. Сапожко 


