
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Статуту 

Броварської центральної районної 

лікарні 

Керуючись п. 30 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", відповідно до СТ .. 8 Господарського кодексу Украіни, п. 8.2. Статугу 
Броварської центральної районної лікарні, враховуючи ПОЗИТИВНІ 

висновки постійних комісій з питань комунальної власності та приватизації, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І . Внести зміни до Статуту Броварської центральної районної лікарні 
(додаються ). 

2. Доручити головному лікарю Броварської ЦРЛ здійснити реєстрацію 
змін до Статуту відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань комунальної власності та приватизації. 

Міський голова І.В. Саnожко 

м. Бровари 

від ____ 20 12р. 
NQ __________ __ 



:lATBE РДЖЕНО 
Рішення 

Б роварськоїм іської ради 

від " __ " 2012 р. 

~----------

ЗМПlИ ДО СТАТУТУ 

БРОВАРСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОї 
РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ 

М. Бровари - 2012 рік 



1. Абзац 2 пункту 1.4. розділу І. викласти в наступній редакції: 

«Майно, яке перебуває в оперативному управлінні Лікарні і знаходиться на 
території району, не входить до спільної сум існої власності територіальних 
громад сіл і селищ району та територіальної громади м. Бровари, а належить 

до спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, 

розпорядження яким и здійснює Броварська районна рада. Майно, яке 

передається в оперативне управління Лікарні і з находиться на території міста, 

не входить до спільної сум існої власності територіальної громади та 

територіальних громад сіл і селищ району, а належить до спільної власності 

територіальної громади м. Бровари, роз порядження яким и здійснює 

Броварська міська рада.»; 

2. Пункт 2.2. розділу 2. виюасти в наступній редакиії: 
«До складу ;liKapHi входять виробlIичі струк'Турні підрозділи, функuіОН<Llьні 

підрозділи апарату управління, відокремлені підрозділи (в том у числі 

госпрозрахункові), шо створюються віJIповіllНО :ю чинного законодавства. ЦЬОІ'О 

Статуту та рішень Засновників,»: 

3. Пункт 3.2. розділу 3. викласти в наступній редакції: 
«Лікарня має самосТlИНИЙ баланс, розрахунковий та інщі рахунки в 
банківських установах, гербову печатку з власним найменуванням, шгам пи, 

бланки, власну емблему, іншу атрибуту юридичної особи. Також власні 

печатки та шгам пи мають наступні структурні підрозділи Лікарні: 

відділення стаціонару; 

допом іжні відділення (в 1'.'1. рентгенологічне відділення); 

поліклініка (в 1'.'1. жіноча консультація); 

ашека NQ 1 Броварської ЦРЛ; 
дитяча лікарня (в Т.ч. поліклінічне відділення); 

акушерсько-ф із іологічне відділення; 

відділення швидкої допомоги; 

протитуберкульоз не диспансерне відділення; 

шкірно-венерологічне диспансерне відділення; 

стоматологічне відділення; 

дільничні лікарні; 

медичні амбулаторії; 

- фельдшерсько-акушерські пункти.»; 

4. у пункті 4.4. розділу 4. слова «- гуртожитку Броварської центральної 
районної лікарні по вул. Шевченка, 10-а в м. Бровари Київської області» 

зам інити словам и «- гуртожитку Броварської це нтральної районної лікарні по 
вул. Шевченка, 12-а в м. Бровари Київської області»; 

5. Пункт 5.1.5. розділу 5, зам інити наступним «Здійснювати закупівлю 
товарів, робіт та послуг у відповідності до чинного ЗаконодавсТва»; 

6. у пункті 5.1.6, розділу 5. слова «лікарняної аптеки» зам інити словам и 
«ашеки N21 Броварської ЦРЛ»; слова «- створення та формування мережі 

аптечних пунктів на території району та міста - », замінити словами «
створення та формування 'Уlережі arтгеЧIІИХ ПУlІктів, аптек на території району 

та 'УІ іста та затвср:rжуваТI1 положення про них - »; 



7. Доповнити п 5. І розділу 5. наступним пунктом: 

«5.1.9 Будувати, придбавати, брати в оренду необхідні для організації 

своєї діяльності прим іщення, а також усякого роду рухоме і нерухоме 

майно, необхідне для здійснення основної та допом іжної діяльності 

відповідно до чинного законодавства.»; 

8. у пункті 6.8. розділу 6. слова «погоджує кандидатури» замінити 

словами «приймає на роботу»; 

9. Пункт 6.8. розділу 6. доповнити абзацом 14 в наступній редакції: 
«здійснює управління медичним и закладам и району: дільничним и лікарням и, 

медичним и ам булаторіям и, фельдшерсько-акушерським и пунктам и.». 




