
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження нової редакції Статуту 
Броварської центральної районної лікарні 

Розглянувши подання управління комунальної власності від 16.03.2009 
N!! 149, а також враховуючи пропозиції постійних комісій з питань 

соціального захисту населення, охорони здоров 'я та довкілля та з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада відповідно до статті 8 
Господарського кодексу України, статей 13 та 18 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я», пункту 31 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити нову редакцію Статут Броварської центральної районної 
лікарні (додається). 

2. Подати Броварській районній раді на затвердження спільне рішення 
про нову редакцію Статуту Броварської центральної районної лікарні. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконуючого 
обов'язки міського голови - секретаря ради Сапожка І.В. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

/ 

І.В. Сапожко 
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1.3агальніположення 

1.1. Цей Статут розроблений на підставі Конституції України, Законів 
УкраіНИ «Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про місцеве 
самоврядування в Украіні», Господарського кодексу України, Бюджетного 
кодексу України, інших актів чинного законодавства. 

1.2. Броварська центральна районна лікарня (далі - Лікарня) - є 
комунальним закладом Броварської районної ради та Броварської міської ради, 
заснований на спільній власності територіальних громад сіл та селищ 
Броварського району та комунальній власності територіальної громади міста 
Бровари Київської області. Управління Лікарнею здійснює Броварська районна 
рада (щодо спільної власності територіальних громад сіл та селищ 
Броварського району) та Броварська міська рада (щодо комунальної власності 
територіальної громади міста Бровари Київської області). 

1.3. Засновниками Лікарні є Броварська районна рада Київської області та 
Броварська міська рада Київської області (надалі - Співвласники). 

1.4. Лікарня є комунальним закладом, утвореним Співвласниками в 
розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і 
входить до сфери управління Співвласників. 

1.5. Шкарня є юридичною особою, має самостійний баланс, 
розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, гербову печатку зі 
своєю назвою, кутовий штамп, фірмовий бланк та інші реквізити юридичної 
особи, має право укладати договори/угоди, набувати майнові та пов'язані з 
ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у 
судах. 

1.6.Шкарня має своє найменування: 
- повне - Броварська центральна районна лікарня, 
- скорочене - Броварська ЦРЛ. 
1.5. Юридична адреса та місцезнаходження Шкарні: Україна, 07400, 

Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, 14. 

2.Мета і предмет діяльності 
2.1. Шкарня є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, 

призначеним для надання стаціонарної медичної допомоги хворим, на яку 
покладено функції органу управління охороною здоров'я Броварського району 
Київської області (далі - район) та міста Бровари Київської області (далі -
місто). 

2.2. До складу Шкарні входить: 
- відділення стаціонару; 
- допоміжні відділення; 
- поліклінічне відділення; 
_ госпрозрахункова лікарняна аптека; 
- дитяча лікарня; 
_ акушерсько-фізіологічне відділення; 
_ відділення швидкої допомоги; 
_ протитуберкульозне диспансерне відділення; 
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- шкірно-венерологічне диспансерне відділення; 
- госпрозрахункове стоматологічне відділення. 

. 2.3. Шкарня є організаційно-методичним центром для оперативного 
K~pIB~цтвa закл~ам~ охорони здоров'я на територіі району та міста, 
В1ДПОВ1Д~є за органІзацІЮ медичного обслуговування населення і якість надання 
меДИЧНОІ допомоги. 

2.4. Основними завданнями діяльності Лікарні є: 
2.4.1. Здійснення медичноі практики; 
2.4.2. Надання населенню району та міста, згідно з вимогами відповідних 

нормативно-правових актів, медичних послуг, спрямованих на збереження, 
поліпшення та відновлення здоров'я. 

2.4.3. Забезпечення населення району та міста в повному обсязі 
висококваліфікованою поліклінічною, стаціонарною та невідкладною 
медичною допомогою. 

2.4.4. Своєчасне освоєння та широке впровадження в практику роботи 
стаціонару і поліклініки сучасних методів і засобів діагностики та лікування. 

2.4.5. Систематична розробка і проведення заходів, направлених на 
покращення роботи як в стаціонарі так і в поліклініці, підвищення якості 
лікувально-профілактичного обслуговування населення міста та району, 
зменшення захворюваності, інвалідності, загальної смертності. 

2.4.6. Широке використання в комплексній терапії лікувального 
харчування, фізіотерапевтичних методів лікування і лікувальної фізкультури. 

2.4.7. Залучення до консультації хворих висококваліфікованих 
спеціалістів з обласних лікувально-профілактичних закладів, та працівників 
науково-дослідницьких інститутів. 

2.4.8. Організація постійного проведення підвищення кваліфікації лікарів 
та середнього медичного персоналу району та міста. 

2.4.9. Організація попередніх і періодичних профілактичних медичних 
OГJUlДiB працівників, які обслуговуються лікарнею і пiдmmuoть зазначеним 
оглядам. 

2.4.10. Організація і проведення заходів з санітарно-гігієнічного 
виховання населення району та міста, пропаганди здорового способу ЖИТІя. 

2.4.11. Надання лікувальним установам району та міста організаційно
методичної та консультаційної допомоги в підвищення якості лікувально-
профілактичного обслуго~ув~ населення.. .. 

2.4.12. Координац1Я лtкyвально-профшактИЧНОI та організаційно-
методичної роботи, яка проводиться всіма спеціалістами, лікувально
профілактичними установами на території району та міста. 

2.4.13. Організація, керівництв~ та контроль за постановкою та рівнем 
статистичного обліку і звітності в лікувально-профілактичних установах 

району. . 
2.4.14. Вивчення та розповсюдження ДОСВІДУ передових лікувально-

профілактичних установ області та району. 
2.4.15. Здійснення іншої діяльності, необхідної ДJIJI належного 

забезпечеННJI профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєння чи 
інших розладів здоров'я та медичного контролю за перебігом вагітності й 



4 
надання медичної допомоги при пологах 

2.4.16. Організація взаємодії з іншими ~акладами 
б охорони здоров'я з 

м.етою за езпечфення наСТУПництва у наданні медичної допомоги на різ~их 
рІВНЯХ та е ективного використання ресурсів системи ме 
обслуговування. дичного 

2.4.17. Надання термінової та консультативної кваліфікованої медичної 
ДО~ОМОГИ будь-якому громадянину У країни, громадянам зарубіжних держав, 
JП(1 звернуться за медичною допомогою. 

. ~.4.18. ОрГ~ізація і над~ня платних послуг населенню міста та району 
ВІДПОВІДНО до ЦІН та тарифІВ, затверджених у встановленому чинним 
з~онодавством порядку, а та~ож. на підставі укладених договорів з 
ПІДПРИЄМСТВам, установами, органІзацІЯМИ та громадянами. 

. 2.~ .. 19. Створення за погодженням із Співвласниками госпрозрахункових 
ПІДРОЗДШІВ. 

3. Права та обов'язки Лікарні. 
3.1. lliкарня у відповідності специфіки своєї діяльності має право: 
3.1.1. Організовувати роботу всіх підрозділів Лікарні, встановлювати 

режим роботи стаціонару та поліклініки, графіки прийому та обслуговування 
населення, роботи по наданню невідкладної медичної допомоги. 

3.1.2. Застосовувати контрактну форму трудових відносин з працівниками 
лікарні в порядку, передбаченому актами законодавства. 

3.1.3. Укладати будь-які договори, УГОДИ, контракти з метою покращення 
матеріально-технічного стану лікарняного закладу, в порядку передбаченому 
чинним законодавством України та рішенНJIМИ Співвласниками. 

3.1.4. Формувати кадровий склад лікувальних закладів району, 
структурних підрозділів та відділень центральної районної лікарні. 

3.1.5. Надавати платні послуги в порядку, передбаченому чинним 

законодавством Украіни. 
3.1.6. Здійснювати виготовлення ліків, придбання, ввезення, зберігання, 

відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 
3.1.7. Здійснювати закупівлю лікарських засобів та роздрібну торгівлю 

лікарськими засобами. 
3.1.8. Організовувати роботу лікарняної аптеки, пе діє на підставі 

Положення, з правом відкриття її підрозділів на території Лікарні, формування 
мережі аптечних пунктів на території району та міста з метою сприяння 
розвитку аптечноі служби, поліпшення задоволення потреб населення району 
та міста (в т.ч. пільгових категорій) в медикаментозному обcnyговуванні. 

3.1.9. Проводити господарську діяльність з обігу (розроблення, 
виробництво, виготовлення та зберігання, перевезення, пр~бання, реалізації 
(відпуск), використаиИJI та знищення) наркотичних засоБІВ, психотропних 
речовин та прекурсорів. 

3.1.10. Укладати договори з медичними та аптечними установами і 
підприємствами та іншими господарюючими суб'єктами на придбання 
лікувально-діагностичної апаратури , продуктів харчування, транспорту, 
м'якого та твердого інвентарю та на отримання інших матеріальних цінностей, 
робіт і послуг у відповідності до вимог чи~ого законодавства; 
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3.1.11. Видавати документи, що засвідчують 

ТНІ·СТЬ гром . .. тимчасову 
иепрацезда адян, ЛІкарсьКІ ДОВІДКИ про народження і сме ть . . 
документи щодо стану здоров'я населення. р та ІНШІ 

3.2. Лікарня у відповідності специфіки своєї діяльності зобов'язан . 
3.2.1. Тимчасово, до вирішення питання на законопавчомуа. . . 

Ф .... м РІВНІ, 
в~онувати УНКЦl1 органу .упраВЛІННЯ охороною здоров'я району та міста. 
~карня, як орган УПР~ЛІН~ о~~роною здоров'я району, підзвітна та 
ПІдконтрольна БроварсьКlИ раиОННІИ державній адміністрації а JП( . , . , орган 
управЛІННЯ охороною здо~ов я МІста - Броварській міській раді з питань: 

- ~~без~ечення ~еаЛlзації державної політики в сфері охорони здоров'я на 
теРИТОРl1 раиону та МІста; 

- ~дійснен~ контролю за дотриманням законодавства та державних 
стандаРТІВ В сфеРІ охорони здоров'я на території району та міста в установах 
що належать до сфери управління Лікарні; , 

- здійснення координації діяльності закладів охорони здоров'я району та 
міста, В тому числі аптек, що розташовані на території району та міста 
незалежно від їх форми власності та підпорядкування. 

- розробка та подання В установленому порядку Броварській районній 
раді, Броварській міській раді пропозицій до проектів програм соціально
економічного розвитку району, проектів бюджетів Броварського району та 
міста Бровари в напрямках, пов'язаних з охороною здоров'я мешканців району 
або міста, забезпечення в межах своїх повноважень їх виконання; 

- розробка та подання Броварській районній державній адміністрації, 
Броварській районній раді, Броварській міській раді пропозицій стосовно 
реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я, сприяння органам 
місцевого самоврядування у вирішенні питань надання лікувально
профілактичної допомоги населенюо; 

_ забезпечення прогнозування та планування розвитку мережі закладів 
охорони здоров'я у районі та місті; 

_ вивчення потреб закладів охорони здоров'я, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району, 
комунальної власності територіальної громади міста Бровари,. у фінансових, 
матеріальних та кадрових ресурсах, проведення аналізу ефективності іх 
використання; 

_ формування заявок на закупівлю медичного обладнання, лікарських 
засобів спеціальних санітарних транспортних засобів, що централізовано 
постач~ться за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, організація 
відповідно до законодавства таких закупівель; 

_ здійснення контролю за якістю та обсягами лікувально-профілактичної 
u • , 

допомоги що надається населенmo раиову та МІста закладами охорони здоров я , . . 
незалежно від іх форми влаСНОСТІ та mдпорядкування; 

• • , u. 

_ проведення аналІЗу показНИКІв стану здоров я населення раиону та МІСТа, 
розробка та забезпечення виконання заходів щодо запобігання та зниження 
рівнів захворюваності і втрати працездатності населення району, пропагування 
здорового способу ~я; . 

_ сприяння відПОВІДНО до законодавства ~оведенню З~ОДІВ що~о з~исту 
навколишнього природного середовища та ПІДТРИМКИ санІтарно-еПІДеМІЧНОГО 
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бnarопоЛУЧЧЯ населення району та міста· . , 

- координаЦІЯ в установленому порядку роботи із забезпечень" над 
• - ~ ~НJI 

медико-санlтаРНОl допомоги населенню району та міста під час лікві ... . . ... .... дацll 
насл1ДЮВ надзвичаиних ситуацlИ; 

- сприяння проведенню систематичного медичного обстеження 
(диспансеризаціі1. осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської 
катас1рОфИ, та ОСІб, евакуйованих та відселених із зон відчуження, а також тих ... .... , 
хто проживає на терИТОрll радІацІИНОГО забруднення; 

- організація відповідно до законодавства роботи з охорони материнства і 
дитинства, контроль за станом здоров'я дітей у дошкільних та інших 

навчальних закладах району та міста незалежно від Їх форми власності та 
підпорядкування; 

3.2.2. Забезпечувати організацію швидкої невіДЮІадної медичної 
допомоги населенню на території району та міста. 

3.2.3. Проводити роботу по профілактиці, ранньому виявленню та 
лікуванню туберкульозу, інфекційних, онкологічних, професійних та інших 
захворювань і всіх видів травматизму на території району та міста. 

3.2.4. Забезпечувати пріоритетну медичну допомогу вагітним жінкам, 
дітям, інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, учасникам 
війни, особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та іншим 
декретованим контингентам населення, іх диспансерний нагляд та своєчасне 

оздоровлення. 

3.2.5. Виконувати організаційно-методичні та лікувальні заходи по 
ліквідації наслідків нещасних випадків, стихійних лих та інших надзвичайних 
ситуацій в разі їх виникнення. 

3.2.6. Проводити аналіз своєї діяльності та своєчасно надавати необхідну 
звітність. 

3.2.7. Проводити належний облік робочого часу працівників JПкарні та 
відповідну оплату за виконану роботу згідно чинного законодавства. 

4. Майно Лікарні. 
4.1. Майно Шкарні становлять основні фонди та іmпі необоротні 

активи, грошові кошти, оборотні активи та інші матеріальні та/або 
нематеріальні цінності, вартість JПCИX відображається у самостійному балансі 

Шкарні. ... . . 
4.2. Джерелами формування манна JПкарш є: 
- майно передане Шкарні Співзасновниками; 
_ кошти Державного бюджету Украіни, обласного, районного та міського 

бюджетів; 
_ кошти або майно, які HaдxOДJIТЬ беЗОШІатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 
_ кошти або майно, що надходять за надання платних послуг; 
- пасивні доходи; 
- дотації, субвенції, субсидії, отримані з Державного бюджету Украіни, 

обласного, районного та міського бюджетів, державних цільових фондів; 
- доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнанНJI. 
4.3. Майно Шкарні, надане їй Співзасновниками, закріплюється за нею 
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ва праві оперативного управління. 

4.4. Майно ткарні, що становить основні фонди . . б . . та ІНШІ нео ОРОТИІ 
активи, ЗаІ<ршлене за нею на праві оперативного управл· . ... ІННЯ, Є комунальною 
влаСНІСТЮ теРИТОРlалЬНОI громади міста Бровари Київської об . 
складається з: лаСТІ та 

- комплексу будівель та споруд Броварської центральної районної лікарні 
по в~л .. Шевченка, 14 в м.Бровари Київської області, залишковою (балансовою) 
варТІСТЮ -13460959,00 грн. 

- гуртожитку Броварсько~. цен~альної. районної лікарні по вул. 
Шев;енка,1 О-а в м.Бровари КиIВСЬКОІ облаСТІ, залишковою (балансовою) 
ваРТІСТЮ - 6 954 972 ,ОО грн. 
. -. комплексу б!дівель та споруд Броварської дитячої центральної районної 

ЛІКарm по ВУЛ.Кlрова,47 в м.Бровари Київської області залишковою 
(балансовою) вартістю - 6 652 ЗЗ 8,00 грн. ' 

Здійснюючи право оперативного управління, Лікарня володіє, 
користується та розпоряджується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього 

будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому Статуту та 
рішенням Співвласників. При цьому, відчуження, списaннJI, застава та передача 
в користування (оренду) майна, що є комунальною власністю територіальної 
громади міста Бровари Київської області, закріплене за Лікарнею на праві 
оперативного управління, здійснюється ВИКJIIOчно за рішенням Броварської 
міської ради Київської області. 

4.5. Інші матеріальні цінності Шкарні, закріплені за нею на праві 
оперативного управління, є спільною власністю територіальних громад сіл та 
селищ Броварського району. Здійснюючи право оперативного управління, 
Шкарня володіє, користується та розпоряджується зазначеним майном, 
вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, 
цьому Статуту та рішенням Співвласників. При цьому, відчуження, списання, 
застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною 
комунальною власністю територіальних громад сіл (селищ) Броварського 
району Київської області, закріплене за Лікарнею на праві оперативного 
управління, здійснюється виключно за рішеННJIМ Броварської районної ради 

Київської області. 
4.6. Співвласники здійснюють контроль за використанням та 

збереженням закріпленого за Лікарнею майна в межах своїх повноважень, 
визначених цим Статутом, безпосередньо або через уповноважені ними органи. 

4.7. Лікарня здійснює податковий, бухгалтерський, оперативний облік та 
веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України. 

4.8. Посадові (службові) особи Лікарні у встановленому порядку несуть 
персональну відповідальність за додержання порядку ведення· достовірність 
бухгалтерського та податкового обліку та статистичної звітності. 

5. Управління Лікарнею. 
5.1. Суб'єктами управління Лікарнею є Співвласники, Голова Броварської 

районної ради та Головний лікар Шкарні. 
5.2. Співвласники (на пленарних засіданнях) в порядку і межах, 

визначених чинним законодавством та цим Статутом, приймають спільні 
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рішення про: 

-с:во?е~,npипинен~~злит:я,приєднання,поділ,перетворення, 
- ЛІКВІДацІЯ) ДіЯЛьносТ1 ЛІкаРНІ, створення ліквідаційної комісії. 
- затверджують Статут Лікарні та вносять зміни до нього· ' 
- погоджують участь Лікарні у створенні інших юридичн~ осіб. 
- погоджують структуру Лікарні; , 
- призначають та звільняють Головного лікаря; 
- затверджують кошторис Лікарні на календарний рік на підставі 

затверджених бюджетів району та міста; 

- відсторонюють від виконання обов'язків Головного лікаря з наступним 
винесенням питання щодо його звільнення та призначають виконуючим 
обов'язки Головного лікаря іншу особу до розгляду питання призначення 
Головного лікаря на сесіях Броварської районної ради та Броварської міської 
ради; 

- створюють комісії ДJIJI перевірки фінансово-господарської діяльності 
Шкарні; 

вирішують, за рекомендаціями профільних постійних комісій 
Броварської районної ради Київської області та/або Броварської міської ради 
Київської області, питання притягнення Головного лікаря до дисциплінарної 
відповідальності; 

- погоджують призначення та звільнення заступників Головного лікаря; 
- погоджують створення відокремлених підрозділів Шкарні (в тому числі 

госпрозрахункових ). 
- здійсmoють фінансовий контроль за діяльністю Шкарні; 
- здійсmoють інші повноваження, передбачені чинним законодавством 

Украіни та цим Статутом. 
5.3. Спільне рішення Співвласників повинне бути затверджено окремим 

рішенням Броварської районної ради Київської області та окремим рішенням 
Броварської міської ради Київської області 

5.4. Броварська районна рада в порядку і межах, визначених чинним 
законодавством та цим Статутом, приймає рішення щодо відчуження, списання, 
застави та передачі в користування (оренду) майна, що є спільною 
комунальною власністю територіальних громад сіл (селищ) Броварського 
району Київської області, закріплене за Шкарнею на праві оперативного 
управління. 

5.5. Броварська міська рада в порядку і межах, визначених чинним 
законодавством та цим Статутом, приймає рішення щодо відчуження, списання, 
застави та передачі в користування (оренду) майна, що є комунальною 
власністю територіальної громади міста Бровари Київської області, закріплене 
за Шкарнею на праві оперативного управління. 

5.6. Голова Броварської районної ради Київської області в порядку і 
межах, визначених чИННИМ законодавством та цим Статутом: 

_ укладає контракт з Головним лікарем Лікарні, призначеним згідно зі 
спільним рішенням Співвласників; 

_ видає розпорядження про погодження відпустки Головного лікаря у 
випадках, передбачених Статутом; 

_ видає розпорядження про встановлення надбавок, доплат та надання 
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матеріальної допомог~ Головному лікарю та його заступникам. 
- погоджує штатнии розпис Лікарні. ' 
5.7. Керівництво Лікарнею здійснює Головний ЛІ·кар .. . . , якии призначається 

T~ ЗВ1Льняєт~с~ з посад~, ВІДСТОРОНЮЄТЬСЯ від виконання обов'язків спільним 
РІшенням ПІввлаСНИКІВ та виконує трудові обов'язки за ко 
укладеним з Голов~ю ~роварської.районної ради Київської області. нтрактом, 

5.8 .. Голо~нии ЛІкар ОДНООСІбно управляє всією діяльністю та організує 
роботу ЛІкаРНІ за встановленим порядком. Головний лікар у межах .. 

.... _ б'.... СВОЄІ 
І<омпетеНЦll. видає на~ази? о. ОВ ~ЗК~ВІ ~ ВСІХ праЦІВНИКІВ Лікарні; 

. - без доручення ДІЄ ВІД ІмеНІ ЛікаРНІ, представляє ії у взаємовідносинах з 
п1ДІІрИЄМСТВами, установами, організаціями та у відповідних державних 
оргаиах, судових установах; 

- розпоряджається майном та коштами Лікарні в межах повноважень, 
передбачених цим Статутом; 

- затверджує положення про відокремлені підрозділи (в тому числі 
госпрозрахункові), інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до 
чинного законодавства України; 

- укладає договори; 
- видає доручення; 
- відкриває та закриває рахунки Лікарні у банківських установах, 

відціленнях Державного казначейства Украіни; 
- розробляє структуру управління та затверджує штатний розпис mкарні; 
- затверджує своїм наказом розподіл обов 'язків між заступниками 

Головного лікаря; 
- у відповідності з трудовим законодавством наймає та звільняє 

ПРацівників, укладає з ними трудові договори та угоди, виносить заохочення та 
накладає стягнення на персонал, у передбаченому законом порядку; 

організовує та здійснює заходи, пов'язані з обліком 
військовозобов'язаних та цивільною обороною. 

5.9. Головний лікар несе персональну відповідальність за всю медичну, 
організаційно-методичну, адміністративно-господарську і фінансову діяльність 
Лікарні, призначає відповідальних осіб за збереження майна та коштів, 
виконавия правил протипожежної безпеки, санітарних норм та правил 
еКСШІУатaцU обладнання і забезпечення безпечних умов праці. 

5.10. Головний лікар вносить на розгляд Співвласників кандидатури 
заступників Головного лікаря щодо призначення та звільнення з вказаних 
посад. 

5.11. Відпустки, відрядження (понад 1 день) головного лікаря 
погоджуються з головою Броварської районної ради Киівської області. 
Погодження здійснюється шляхом видання розпорядження Голови Броварської 
районної ради Київської області. 

5.12. При відсутності головного лікаря в зв'язку з його перебуванням у 
відпустці, з хворобою, з навч~ чи відр~женням тощо, на підставі наказу 
Головного лікаря керівництво Лікарнею ЗДІИСНЮЄ заступник головного лікаря з 
медичної часТИНИ, а У разі його відсутності, один із інших заступників 
головного лікаря. На час виконання обов'язків головного лікаря вищезазначені 
посадові особи наділяються всіма правами, передбаченими цим Статутом ДJUI 
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Г?ловиого лікаря, та несуть відповідальність за прийняті НИМи 
РІшення. 

5 .. 1З. Вищим opгaH~M самоврядування трудового колективу Лікарні є 
загальН1 збори, якими реалІЗУЮТЬСЯ ПОВноваження трудового колективу шлях 
укладання колективного ДOГOB~PY з адміністрацією Лікарні згідно до вим~~ 
чинного законодавства. ЗагалЬН1 збори скликаються не рідше ніж 1 . . . раз на Р1К. 
Інтереси трудового wко~ективу Л~каРНІ представляє профспілковий комітет. 

5.14.Головн~и Л1кар ЩОРІЧ~О зв~тує перед Співвласниками про свою 
роботу на посадІ та ~оботу ~lкаРНІ за відповідний період в порядку, 
визначеному окремим СПІЛьним РІшенням Співвласників. 

5.15. Ві~НОС~НИ Співвласників та Головного лікаря регулюються цим 
Статутом та ВІДПОВІДНИМ контрактом. 

. ~.16. Пит~ня притягнен~ ГO~OBHOГO лікаря Лікарні до дисциплінарної 
ВІДПОВ1далЬНОСТІ визначається ВІДПОВІДНИМ спільним рішенням Співвласників. 

6. Господарська, економічна, соціальна діяльність Лікарні 
6.1. Шхарня є неприбутковою організацією і утримується за рахунок 

державного, обласного, районного та міського бюджетів. 
6.2. Шхарня здійснює діяльність за основними напрямками згідно 

CTa~, за рахунок бюджетного фінансування та залучення позабюджетних 
надходжень. 

6.3. Додатковими джерелами фінансування Лікарні є кошти : 
- отримані від надання платних медичних та ритуальних послуг згідно 

чинного законодавства Украіни; 
- благодійні (добровільні) внески юридичних та фізичних осіб тощо. 
6.4. Кошти, які надходять за надання платних послуг, зараховуються до 

спеціального фонду і використовуються Лікарнею на заходи, пов'язані з 
організацією надання послуг та утриманням Шкарні згідно кошторису, 
розрахованого та затвердженого У порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
Украіни. 

6.5. Відносини Лікарні з органами державної влади, іншими установами, 
організаціями підприємствами незалежно від форм власності, а також з 
суб'єктами пі~иємницьхої діяльності - фізичними особами, здійсlПOЮТЬСЯ на 
підставі укладених договорів. ... 

6.6. Лікарня несе повну B!дD0BIД~ЬHICТЬ за дотримання умов 

господарських договорів, ДОГОВ.?РІВ ци~шьно-правового характеру та 

додержанням за НИМИ розрахункОВОI ДИСЦИПЛІНИ. 
6.7. Відповідні відрахування до бюджету Лікарня здійснює відповідно до 

вимог чинного податкового законодавства Украіни. 
6.8. Головний лікар розробляє структуру Лікарні відповідно до основних 

напрямхів діяльності і завдань та штатний р~зпис BiД~OBiднo до діючих 
нормативів та в межах фо.~ оплати працІ, п~дає ІХ '!Іа пого~ення 
Співвласників. погодження ЗДlИСmoється шляхом прииняття СПІЛЬНОГО РІшення 

Співвласників. . 
6.9. Лікарня встановлюЄ форми І систему оплати праці, доплати і 

надбавки до заробітної плати, інші види ~~теріального з~охочеННJI працівників 
відповідно до чинноГО законодавства. МіНІмальна зароБІтна плата працівників 
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не може бyrи нижче встановленого законо авс ... . 
розміру заробітної плати. Встановлення ~ б твом УкраІНИ МІНІМального 
матеріальної допомоги головному лікарю та .. над авок, доплат та надання 

иого заступникам прово 
погоджеНВJIМ з Головою Броварської районної радИ П ... ДИТЬСЯ за . огодженНJI ЗДІИСНЮЄТЬСЯ 
JWJЯXом вида~ня розпорядження Голови Броварської районно" 

6.10. Лікарня створює всім працівникам нал . б І paд~. 
б. еЖНІ та езпеЧНІ умови праці 

щодо запо IГання нещасним випадкам та профес' .. ІИНИМ захворюванням та є 
страхувальником ЖИїГя та здоров'я працівників. 

7. Організація обліку та звітності. 
Контроль за діяльністю Лікарні 

7.1. Лікарня здійснює облік результатів своєї діяльності веде 
БFал:ерсь~ та .~:атисти:~ звітність у встановленому порядку 'і несе 
ВІДПОВІдалЬНІСТЬ за 11 ДОСТОВІРНІСТЬ. 

. 7.2. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, 
Лікарш може надавати на договірних засадах або на вимогу органів яким 
з~онод~ст~ом ~aдaHO право здійснювати контроль за окремими сто~онами 
ДШЛЬНОСТІ ЛІкаРНІ. 

7.3. Ревізія діяльності Лікарні проводяться відповідно до чинного 
законодавства України та цього Статуту. Перевірка господарської діяльності 

Шкарні здійснюється відповідними державними органами в межах їх 
компетенції та уповноваженими органами та посадовими особами 
Співвласників. 

8. Припинення діяльності Лікарні. 
8.1. Ліквідація та реорганізація (злитrя, приєднання, поділ, перетворення) 

Шкарні здійснюється за рішенням Співвласників або за рішенням суду 
відповідно до чинного законодавства Украіни. 

8.2. Лікарня ліквідовується також У випадках: 
- ВИЗНaнНJI ії У встановленому порядку банкрутом; 
_ у разі скасування їі державної реєстрації у випадках, передбачених 

~законодавством. 

8.3. У випадку ліквідації Шкарні Співвласники або інший орган, який 
прийняв це рішення, створює ліквідаційну комісію, яка несе відповідальність за 
діяльність Закладу в період ліквідації, складає ліквідаційний баланс, визначає 
правонаступників по всіх правах та зобов'язаннях, передає майно, що 
залишилось, іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховує 
до доходу бюджету, здійСlПOє ішпі заходи відповідно до чинного законодавства. 

8.4. У разі реорганізації та. ліквідації ~KapHi ~.~івникам, як! 
звільняються забезпечуютЬсЯ СОЦ1ально-правОВI гаранТll передбачеНІ , -
відповідним законодавством УКРI1НИ. 

8.5. Лікарня вважаєтьсЯ реорганізованою з дня ~несення відповідного 
запису до Єдиного державного реєстру юридичних та фІЗИЧНИХ осіб - суб'єктів 
підприємницької діяльності. 

8.6. При реорганізації ЛікаР!lі в іншу. юр~ особу до останньої, як до 
правонаступника, переходять УСІ майнОВІ права І обов'язки реорганізованої 

Лікарні. 
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9. Заключні положення. 
9.1. Статут затверджується спільним рішенням Співвласників. 
9.2. ПИтання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 
9.2. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється за відповідним 
спільНИМ рішенням Співвласників та реєструється у встановленому порядку. 

виконуючий обов'язки міськог 
голови - секретар ради І.В. Сапожко 
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С КА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСll 
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, м Бровар .. , вул.Гаraрі"а, 18; тел/факс 8 (04494) 5-10-63 

.. 

Виконуючому обов' язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В . 

ПОДАННЯ 

в зв'язку з оформленням свідоцтва про право власності на майно 
Центральної районної лікарні за територіальною громадою міста 

Бро~ар'~: та приведенням у відповідність статуту mкарні прошу 
розг~ на сесії Броварської міської ради в березні 2009 року 
питанніі: _ <<Про затвердження нової редакції. Статуту Броварської 
центральної районної лікарні» 

.. 

Начальник Управління 
. комунальноівласності .. ~:' 

.. 
~ -,' 

. . •. і.:.і .. 

'-і • 

•• ' ••• ',:, і" , і 

.. 
; . 

ДаlnoкТ.I: 
4-61-15 

К.а.ВоЗнюк 

.. ,.; 
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