
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження нової редакції Статуту 
Броварської центральної районної лікарні 

Розглянувши подання постійної комісії з питань соціального захисту 
населення, охорони здоров'я та довкілля, а також враховуючи рішення 
Броварської районної ради від 31 березня 2009 року за Н!! 360-26 позач. - V та 
пропозиції постійних комісій з гуманітарних питань та з питань комунальної 
власності та приватизації, міська рада відповідно до cTaтri 8 Господарського 
кодексу України, статей 13 та 18 Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я», пункту 31 cTaтri 26 Закону України <<Про 
місцеве самоврядування в У країні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

2. Доручити головному лікарю Броварської ЦРЛ здійснити реєстрацію 
Статуту відповідно до вимог чинного зако~одавства . 

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

Виконуючий обов'язки місь 
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1. Загальні ПОЛожеНllИ 

.. 1.1. Цей Статут розроблений на підставі Конституції України, Законів 
Укр8.1ВИ «Основи законодавства Украіни про охорону здоров'В» «Про 
місцеве самоврядуВанНJJ .. в ~кpaїHi», Господарського кодексу України, 
Бюджетного кодексу У КР81НИ, ІНШих актів чинного законодавства. 

1.2. Броварська центральна районна лікарня (далі - Шкарня) _ є 
комунальним закладом Броварської районної ради та Броварської міської 
ради, заснованим 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 та Броварська міська рада. 

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

1.4. mкарня є комунальним закладом, утвореним Засновниками в 
розпорядчому порядку на базі відокремленої частини спільної сумісної 
комунальної власності територіальних громад сіл та селищ Броварського 
району та комунальній власності територіальної громади міста Бровари 
Київської області і входить до сфери управління Засновників. 

Майно, яке перебуває в оперативному управлінні Шкарні і знаходиться 
ва території району, не входить до спільної сумісної власності 
територіальних громад сіл і селищ району та тер~торіальНОі ГPOM~ 
м.Бровари, а належить до спільної власності теРИТОРІальних громад сш І 
селищ району, розпорядження якими здій~шо~ Броварська районна рада. 

1.5. Лікарня є неприбутковою органІЗацІЄЮ. 
1.6. В своїй діяльності Лікарня керуєть~я чинним законодавством 

України, цим Статутом, ріm~ннями ЗаСНОВНИКІВ. 
1.7. Найменування JIhcaрю: ..... 
повне: Броварська центральва раиовна Лlкарив, 

скороч~не: Броварська mЦР л ... 07400 Київська область м. Бровари, 1.8. Місце знаходження каРНІ., , 
вул. Шевченка,14. 

2. Мета і предмет діяльвості 

. . ально-профілактичвим закладом, призначеним для 
2.1. Лікарня є mкyв селеншо Броварського району Київської 

надання медичної допомоm на . (д. . ) 
б . ( . _ оон) та міста Бровари Київської облаСТІ ~1 - МlСТ? на яку 

о лаСТІ далІ р ... авліивя охороною здоров'я раиову та МІста. 
покладено фymщu органу УПР. ,пcrrr.. структурні підрозділи (в т.ч. 

2 2 Д ICJIаду mкарю BXOf-V ....... 
.. О С ідповідно ДО чинного законодавств&, 

госпрозрахункові), що створюють~я в 

Ст Рішень ЗаснОВНИЮВ. . цього aтyry та їяльності Шкарю є: 
2.3. ОсновНИМИ завд~ Д 
2 1 З .... ння меДИЧНОІ практики. . . 

. 3. . Д1Исне Броварського району та МІста Бровари, ЗГJДНО з 
2.3.2. H~ населению -n:lu~npавових апів, медичних послуг, 

BU.· •• овjДНИX HopMaA.~ t 
ОІYlогами В1ДП • emD1 та відиовлеИНJI здоров я. 
спрямованих на збережения, поJDIПП 

2 



2.3.3. ЗабезпечеНIUJ Населення.... . 
висококваліфікованою ... p~oнy та МІста В повному оБСЯЗІ 

ПОЛ1КJIІНІЧНОЮ, стащонарною та невідкладною медичною 
допомогою . 

• 2.3.4 .. Сво.єч~с~е OCBOЄННJI та широке впроваджеlПlЯ в практику роботи 
СТВЦ10нару 1 поЛ1ЮІ1И1КИ сучасних методів і засобів діагностики та лікув8ННJI. 

2.3.5. Систематична розробка і проведеlПlЯ заходів направлених на 
п?кращеННJI РО~ОТИ як в стаціонарі так і в поліклініці, підвищеННJI якості 
mкyвальНО-ПРОфШактично~ об~вув8ІПІЯ населеlПlЯ міста та району, 
зменmеННJI захворюванОСТІ, ІНВалІДНОсті, загальної смершості. 

2.3.6. ~OKe використання в КОМІШексній терапії лікувального 
хаРЧУВaННJI, фІЗІотерапевтичних методів лікування і лікувальної фізкультури. 

2.3.7. З~еННJI до конс~льтації хворих висококваліфікованих спеціалістів 
з о~ласних ~альН~nPОфшактичних закладів, та працівників науково
доcmдницьких 1ИCТIf1Y11В. 

2.3.8. Організація постійного проведеlПlЯ підвищеННJI кваліфікації лікарів 
та середнього медичного персоналу району та міста. 

2.3.9. Організація попередніх і періодичних профілактичних медичних 
oгJIJJДЇВ працівників, які обслуговуються лікарнею і підлягають зазначеним 
oгJIJIДaМ. 

2.3.10 .. Організація і проведеННJI заходів з санітарно-ririєнічного ВИХОВ8ННJI 
васепення району та міста, пропаганди здорового способу ЖИТl'JI. 

2.3.11. НaдaННJJ сільським лікувальним установам в районі організаційно
методичної допомоги в підвищеlПlЯ якості лікувально-профілактичного 
обслуговувaННJI населення. 

2.3.12. Координація лікувально-профілактичної та організаційно
методичної роботи, ва проводиться всіма спеціалістами, лікувально
профілаІаичними установами на території району та міста Бровари. 

2.3.13. Організація, керівництво та контроль за постановкою та рівнем 
статиm:ичного обліку і звіmоcri в лікувально-профілактичних установах району 

таміста. 
2.3.14. Вивчення та розповсюджевия досвіду передових лікувально-

профілактичних установ облаcri, ~~o~ та мi~. . .. 
2.3.15. Здійснення ішпо! Д1ЯЛЬноСТ1, неоБХІДНО! для належного 

забезпеченwi профiлaкrиКИ, діагностики і лікування хвороб, ~aвм, ~уєния. ~ 
iвmиx розладів здоров'я та медичноГО контролю за переБІГОМ вanтиоСТ1 и 
В8Д8ВВJI медичної допомоги при пологах. 

2.3.16. Організація взаємодії з іншими .. закладами здо~ов'я, ~ метою 
забезпечення наступництва У наданні медично! допомоги на рІЗНИХ Р1ВИЯХ та 

ефективного використання ресурсів систе~ ~e~?гo ОБCJIYx:?ВУВаиня. 
2.3.17. Нaд8ННJI невідкладної квamф1КОВ~О! медично! Д?помоги будь-

Украіни громадинам заруб1ЖНИХ держав, ЯКІ звернуться за якому гром8ДfIНИНY , 
медичною допомогою. . ... 

8 ор . ація і Haд8ННJI платних послуг населеюпо МІста та раиону 
. ~.3.1. ~ тарифів затверджених Засновниками, а також на підставі 

ВJДПОВJДНО до Ц1В та. mдпp'. иємСТВами установами, організаціями та 
ующцених доroвор1В з ' 

громадинами. за погодженням із Засновниками госпрозрахункових 
2.3.19.- Створення 

підрозділів. 
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3. ЮРІІДІІЧІІІІЙ статус ЛікаРllі. 

З.1. ЛікаРIUI є юридично б 
набуває з дня її державної ее Ю ~:o ою. Прав та обов'JlЗків юридичної особи 

З 2 ліка Р страцll. 
б.· . РIUI має самоcnйний баланс, розрахунковий та інші рахунки в 
amaвcьІСИХ Y~OBax, печатку з власним нвйменувВННJIМ, штампи, бланки, 
масну емблему, 1НІІІУ а1риб'V"nпn1 юридичн·· б 

З З ліка :' .. щ .. ~ 01 осо и. 
• • РIUI несе В1ДПОВ1Д8JJьність за своїми зобов'JlЗ8ННJIМИ зriдно З 

чинним законодавством У.. . 
б ' крatни. Лікарня не несе відповідальності за 

зо ов JIЗ8ННJIМИ держави, Засновників. 

, з.~. ЛікаРIUI має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 
пов JJЗ8Н1 З ними ... .. немаинОВІ правІ, нести обов'JlЗКИ, буш позивачем та 
ВJДlIОВ1Дачем у судах. 

4. Майно Лікарні 

4.1. M~o Шкарні становлять основні фонди та інші необоротні 
активи, ГРОШОВІ кошти, оборотні активи та інші матеріальні та/або 
нематеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному 
балансі Шкарні. 

4.2. Джерелами формування майна Шкарні є: 
- майно передане Шкарні Засновниками; 
- кошти Державного бюджету України, обласного, районного та 

міського бюджетів; 
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді 

безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 
- кошти або майво, що надходять за надання платних послуг; 
- пасивні доходи; 
- дотації, субвеJЩії, субсидії, отримані з Державного бюджету України, 

обласного, районного та міського бюджетів, державних цільових фондів; 
- доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання. 
4.З. Майно Шкарні, надане їй Засновниками, закріплюється за нею на 

праві оперативного управління. 
4.4. Майно Шкарні, закріплене за нею на праві оперативного 

управліввя, що знаходиться на території міста Бровари Київської області, є 
спільною сумісною власністю територіальної громади міста Бровари 
Київської області та територіальних громад сіл та селищ Броварського 
району та складаєrься з: 

_ комплексу будівель та споруд Броварської центральної районної 
лікарні по вул .. Шевченка, 14 в м.Бровари Київської області; 

_ гуртожитку Броварської центральної райоииої лікарні по вул. 
Шевченка,l О-а в м. Бровари Київської області; 

_ комплексу будівель та споруд Броварської дитячої центральної 
районної лікарні по вул. КіровІ, 47 в м.Бровари Київської області; 

Здійснюючи право оперативного управління, Шкария володіє, 
користується та розпоряджується зазначеним майном, ВЧИВJlЮЧИ щодо нього 
будь-які дії, які не суперечать ~oмy законодавству, цьому Статуту та 
ріmениям Засновників. При цьому, ВІДЧуЖення, списання, застава та передача 

в КОРИСТУВання (оренду) майнІ, що є спільною сумісною власністю 
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територіальної громади МІ·ста Брова к·· .. б· . . ри ИІВСЬКОІ О ласТІ та теРИТОРІальних 
громад сш та селищ Броварського району закріплене за Лікарнею на праві 
оперативного управління ... '. . • ' ЗДІИСНЮЄТЬся ВИКJlЮчно за РІшеннями ЗасновНИКІВ. 
РlШ~ННJI з ЦИХ. питань вважаються прийнятими в разі їх позитивного 
ВирІШення на с~с1ЯХ Броварської районної ради та Броварської міської ради . 

. 4.5 .. ІншІ матеріальні цінності, які будуть передані Лікарні або 
закрl~еНІ за нею ~a праві оперативного управління, є спільною сумісною 
вnасН1С:Ю теРИТОРІальної громадИ міста Бровари Київської області та 
теРИТОРІальних громад сіл та селищ Броварського району. 

4.6. Засновники здійсlПОЮТЬ контроль за використанням та 
збереженням закріпленого за ЛікарнеlО майна в межах своіх повноважень, 
визначених цим Статутом, безпосередньо або через уповноважені ними 
органи. 

4.7. Лікарня здійснює податковий, бухгалтерський, оперативний 
обпік та веде статистичну та фінансову 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. Права та обов'язки Лікарні. 

5.1. Права Лікарні. 
5.1.1. Організовувати роботу всіх підрозділів Лікарні, встанОВJПOвати 

режим роботи стаціонару та поліклініки, графіки прийому та обcnyrовування 
населеввя, роботи по наданша невідкладної медичної допомоги. 

5.1.2. Заюпочати будь-які договори (угоди) на покращеВВJI матеріально
технічного стану Лікарні, в порядку, передбаченому чииним законодавством, 

цим Статутом та рішеннями Засновників. 
5.1.3. Формувати кадровий скпад лікувальних закладів району та міста, 

стрyrrypвих підрозділів та відділень Лікарні. 
5.1.4. Надава'1'И платні послуги в порядку, передбаченому qинним 

законодавством, цим Статутом та рішеннями Засновників. 
5.1.5. Здійсшовати зaкyпiвmo ліків та виготовлеННJI ліків, придбаввя, 

ввезеВНJI, зберігання, відпуск та знищення наркотичних засобів, 
психотроІПІИХ речовин та прекурсорів. 

5.1.6 .. Організовува'1'И роботу лікарНJIИОЇ аптеки, па. діє на підставі 
ПоложеВНJI, погодженого з головою районної ради, міським головою 
м.Бровари та затвердженого наказом Головного лікаря, з правом відкритrя її 
підрозділів ва території Лікарні, ~твopeННJI та формування мережі аптечних 
пунктів на території району та МІста з метою сприяння розвитку аптечної 
cnyжби, поліпшення задоволення потреб населення Рвї!ону та міста (в т.ч. 
пільгових категорій) в медикаментозному обcnyroвувaнm. 

5.1.7. проводити в установленому порядку ~іяльність пов'язану з 
розроблеlllUlМ, виробництвом, виготовленням, збеРІ~, перевезенням, 
придбанням, пересиланням, ввезениям, вив~зения:м, BI~CKOM, знищенням 

наркотичних засобів, психотропних речовин І прекурсорІВ. . 
5.1.8. Проводити в установленому порядку Д1JIЛЬН1СТЬ пов'язану з 
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виробництвом (ВИГОТОВJIениям .. 
реалізацію лікарсьхих засобів). ЛІКІВ В УМовах аптеки, оптову та роздрібну 

5.2. Обов'ИЗКII ЛікарНі. 
5.2.1. Тимчасово до в . 

ПОЮІасти на ШкаРНЮ' ИРlшения питания на законодавчому рівні, 
ВИконания функцій . 

здоров'я району та міста. Ліка органу. УПРUЛІНИЯ охороною 
району та міста п1Д3· вітна . рия, як орган управЛІНИЯ охороною здоров'я 

та ПІдконтрольна Броварсь ..... . . ... 
і виконавчому комітету Б ..... юи раидержадмlНlстрацll 

б роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради з питань: 
- за ез~.ечения реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я 

на терИТОрll району та м· ... . . ... lста в межах повноважень Броварської 
раидержадмlшстрацll та виконавчого комітету Броварської міської ради 
передбачених законодавством· ' .... ' 

- З~lиснен~ контролю за дотриманням законодавства та державних 
стандаРТІВ в сфеРІ охорони здо~ов' Я H~ території району та міста в установах, 
~o належать до сфери управЛlНИJ1 Лікарні, на державних та комунальних 
~иємствах (закладах, установах), що розташовані на території району та 
М1ста; 

. - здійснеВВJI ко~рдинації діяльності закладів охорони здоров'я району 
та МІста, в тому ЧИСЛІ аптек, що розташовані на території району та міста 

незалежно від іх форми власності та підпорядкувания; 
- розробка та подача в установленому порядку Броварській райО!ПІій 

державній адміністрації, Броварській міській раді пропозицій до проектів 
програм соціально-економічного розвитку району та міста Бровари, проектів 
бюджетів Броварського району та м. Бровари, забезпечення в межах своіх 
повноважень іх виконання; 

- розробка та подача Броварській райдержадміністрації та виконавчому 
комітету Броварської міської ради пропозицій стосовно реалізації державної 
політики в сфері охорони здоров'я, спрИJIННJI органам місцевого 
самОВРЯДУВaВВJI у вирішенні питань надання лїкувально-профшanичної 
допомоги населеmпo; 

_ забезпечення прогнозувания та планувания розвитку мережі ЗаЮІадів 
охорони здоров'я У Броварському районі та місті Бровари; 

_ вивчеВВJI потреб закладів охорони здоров'я, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл та селищ Броварського району, 
комунальної власності територіальної громади м.Бровари у фіиансових, 
матеріальних та кадрових ресурсах, проведення аналізу ефективності іх 
викорисТ8ВНJl; 

_ формування заявок на закупівлю медичного о.бладнаввя, лік~рсыGIx 
засобів спеціальних санітарних транспортних засобш, що цевтрamзовано 
постач~ться за рахунок коштів держав~ого і місцевих бюджетів, організація 
відповідно до законодавства таких зaкymв~ль; . 

_ здійснеВНJI КОНТРОЗПО за JlЮСПО та обсягами mкувально-
профілактичної допомоги, що надаєrься .нас~~НІПО району та міста 
закладами охорони здоров'я незалежно В1Д 1х форми власності та 
підпОРJIДICyВавня; . , 

_ проведеввя аналізу показНИКІв ставу здоро~ я населеВНJI ~айону та 
міста, розробка та забезпече~ виконання захОДІВ ~oдo запОбl~ та 
ЗнижеВВJI рівнів захворюванОСТ11 втрати працездаТНОСТІ населення раиону та 

6 



міста, пропагуванвя здорового способу ЖИТrя. 
- СПРИJIННJI відповідно до законодав~а проведенню захоД1·В 

захисту навКОЛИШНЬого пр щодо 
8 8 б ИРодного середовища та підтримки санітарно-

еmдеМ1ЧНОГО лагополуччя населення" . 
коордив . раиону та МІста; 

- . ~~ в установленому порядку роботи із забезпечення HВДaнВJI 
медико-санlтаРНОI допомоги населенню" .. .. ... 8 . раиону та МІста ПІД час ЛІКВІДац11 
наСЛІДКІВ надзвичайних ситуацій; 

- СПРИИ~ ~ров~денню систематичного медичного обстеженВJI 
(диспансеризацll) ~Сlб, ЯКІ брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи, та ОСІб, евакуйованих та відселених із зон відчужеВВJI, а також 
тих, хто про~ає ~a те~итор.ії рвдіаційного забрудненВJI; 

- орга.шзацUI ВІДПОВІДНО до законодавства роботи з охорони 
~атеривства І дитинства, контроль за станом здоров'Я дітей у дошкільних та 

1~ навчальних закладах району та міста незалежно від форми власності та 
mдпорядкуванвя; 

- забезпечеНIDI організації швидкої HeBiДl(JlaдRoї медичної допомоги 
населенню на території району та міста; 

- проведеНIDI роботи по профілактиці, ранньому виявленню та 
niкyванвю туберкульозу, інфеІЩійних, онкологічних, професійних та інших 
захворювань і всіх видів травматизму на території району та міста; 

- забезпечеНIDI пріоритетної медичної допомоги вагітним жінкам, 
дітям, інвалідам Великої ВітчизВJIВОЇ війни, учасникам бойових дій, 
учасникам війни, особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та 
jнnтим декретованим контингентам населеВВJI, іх диспансерний нагляд та 

своєчасне оздоровлеННJI; 

- викон8ННJI організаційно-методичних та лікувальних заходів по 
ліквідації наслідків нещасних випадків, стихійних лих та jвmиx 
надзвичайних ситуацій в разі іх виниквеВВJI; 

_ проведеННJI аналізу своєї діяльності та своєчасне HВД8ВВJI необхідної 
звітності; 

_ проведеННJI належного обліку робочого часу працівників Ліхариі та 
відповідної оплати за виконану роботу згідно з чинним законодавством. 

б. Управління Лікарнею. 

6.18 Суб'єктами управління Лікарнею є: 
- 3асновНИІСИ; 
_ голова Броварської райоввої ради; 
_ міський голова міста Бровари; 
_ Головний лікар Шкарні.. . 
6.2. Засновники (на пленарних зас1Д8ВВJIX) в по~ядку І ~ежах, 

визначених qиввим законодавствОМ та цим Статутом, приимають Р1ІПеВНJI 

про: ~ 8 
_ створення, припине~ \ЗЛИТТJl, ~~ЄДН8~' по~, перетвореНВJI, 

.. ') m crtП..вості Шкар&, cTBOpeВВJI Л1КВ1ДацlИНОl КОМ1Сll; 
mкaIДaц1Jl ,...--- .' " 

_ еР,тnfl'ення Статуту Лікар& та BHeCeВНJI зМ1В до нього; 
затв ,...,." ." . " 8б _ поroджеВНJI участі ЛіІСар& У створеННІ ІНПІИХ юридичних ОСІ ; 

8 тnrvweВНJI списання, заставу та передачу в користув8ВВJI (оренду) 
- BI,....~ ••. , б""" 

м .. що вJДИ" осИТЬСJl до основних засо ш та є сП1ЛЬНОЮ СУМІсною 
~a, 7 



асвістю територ· а.ль .. вл 1 НОl rpомвди м. Бровари та територіальних громад сіл 
{c~ Броварського району Київської області, закріплене за Шкарнею на 
правІ оперативного управління. 

. :u призначення та звільнення Головного лікаря за поданням постійних 
ІСОМ!С1И з питань охорони здоров'я, сім'ї, материнства, дитинства та 
СОЦІального захисту населення, з питань комунальної власності Броварської 
районної ради Київської області та з питань соціального захисту населення, 
охорони здоров' я та довкілля, з питань комунальної власності та приватизації 
Броварської міської ради Київської області та за погодженням з головою 
Броварської районної державної адміністрації і Головним управлінням 
охорони здоров' я Київської обласної державної адміністрації; 

у разі непогодження кандидатури на посаду Головного лікаря Шкарні 
головою Броварської районної державної адміністрації чи Головним 
управліННJIМ охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, 
районна та міська рада своїми рішенними призначає виконуючий обов'язки 
Головного лікаря Шкарні одного із заступників Головного лікаря. 

- затверджеННJI кошторису Лікарні на календарний рік на підставі 

затверджених бюджетів району та міста та погодження з головою 
Броварської районної державної адміністрації; 

- BiдcTOpOHeННJI від виконанНJI обов'язків Головного лікаря з наступним 
вииесеННJIМ ПИТaННJI щодо його звільненНJI на сесію та призначеННJI 
виконуючим обов'язки Головного лікаря заступника Головного ~аря з 
медичної частини до розгляду питання призначеННJI Головного ЛІКаря на 

сесіях Броварської районної ради та Броварської міської ради; ... . 
- створення комісій ДЛJI перевірки фінансово-господаРСЬКОІ Д1JIJIЬносп 

Ліхарні; .. u • • .. 

- виріmеННJI, за рекомендаціями ~Оф1JIЬНИХ пос~ К~МlС1И 
Б ·· аи"'онної ради Київської обласп та/або БроваРСЬКОl МlСЬКОI ради роваРСЬКОlР . 
Київської області, питання ПРИТJlГНеННJI Головного ткаря до 
дисциплінарної відповідальності; .. 

_ погоджеННJI призначення та звільнеННJI заступниюв Головного ткаря, 

головного бухгалтера Лікарні; ... mкa . ( 
_ погоджеННJI створення відокремлених пщрозд1Л1В РІО в тому 

числі госпрозрахункових). . . Ліка .. 
_ з 1И. u CHeННJI фінансового КОИТРОJПO за ДUIЛЬН1СТЮ рН1, 
д.... іНШИХ повноважень, передбачених чинним - ЗДІиснеИНJI 

У ІОВИ та цим Статутом. 
законодавством кр . . ОСJlТЬСJl до компетенції Засновників 

6 3 Р· ННJI з питань, JIК1 ВІДН • 
•. !Ше . їх позитивного вирішення на cec1JIX 

прийнJIтими в разІ 
вважаються .. Б оварської міської ради. 
Броварської рlЙОВВ01 ради та р 

Б ької районної ради: 
6.4. ГОJlова рова ре прийом та звїЛЬнеННJI з роботи Головного . pcrnweННJI про - видає розпо IЧ-V"~ СтатутоМ; 

ліхаРЯ, в порядку визна:еному ЦИМловою М. Бровари укладає письмовий 
. з МІсьКИМ го ... 

- СПІЛЬно ... ві з ГоловНИМ ЛІКарем mкaрш, призначеним з 
безстроковий трудо~ии дого р 

рішеННJIМ ЗасновНИЮВ; о погодження відпустки Головного лікаря у 
- видає розпоряджеННJI ~M. 

випадках, передбачених Статут , 8 



- видає РОЗПОРядження про вс 
матеріальної допомоги Гол .тановленНJI надбавок, доплат та надання 

овному ЛІкарю та його заступникам. 
- видає розпорядженНJI п . , 

Головного лікаря та ро BIДCТOpOHeHНJI від виконання обов'язків 
іншу особу, у разі :р~начен~ вик~нуючи~ обов'язки Головного лікаря 
..... риИlUlnя ВІДПОВІДНИХ РІшень на сесіях Броварської 

раиОННОІ ради та Броварської міської ради; 

. - ~окладає виконання обов'язків Головного лікаря на його заступників 
у разІ ЗВІЛЬнення Головного лікаря за власним бажанullП.. б· . 

... ••• QlUУ& а о З ІНШИХ ПІДстав 

за иого lВlЦ1ативою у порядку, в~тановленому цим Статутом; 
- затверджує Структуру ЛІкарні; 
- погоджує штатний розпис Лікарні. 

6.5. ~іСький голова м. Бровари: 
- СПІЛЬНО З Головою Броварської районної ради укладає письмовий 

б~строковий трудо~ий договір з Головним лікарем, призначеним згідно з 
рппеВВJIМ ЗасновНИК1В. 

- покладає виконання обов'язків Головного лікаря на його заступників 
у разі звільнення Головного лікаря за власним бажaнНJJМ або з інших підстав 
за його ініціативою у ПОРЯДКУ, встановленому цим Статутом. 

б.б. Керівництво Лікарнею здійснює Головний лікар, який 
призначається та звільняється з посади, відсторонюєтьCJI від виконання 
обов'язків рimеННJIМИ Засновників та виконує трудові обов'язки за 
письмовим трудовим договором, укладеним з Головою Броварської районної 

ради Київської області та міським головою м. Бровари. 
б. 7. Головний лікар одноосібно управляє всією діяльністю та організує 

роботу Лікарні за встановленим порядком. 

6.8. Головний лікар у межах своєї компетенції: 
- видає накази, обов'язкові для всіх працівників Лікарні; 
_ без доручення діє від імені Шкарні, представляє її у взаємовідносинах 

з підприємствами, установами, організаціями та у відповідних державних 
opraвax, судових установах; . . 

_ розпоряджається майном та коштами ЛікарНІ в межах повноважень, 
передбачених цим Статутом; . ... . 

_ затверджує положення пр~ в .. докр~млеНl ~1Дроздши (в T~МY ~CЛl 
госпрозрахункові), інші структурНІ mдpоздши, JIЮ створюються ВІДПОВlДНО 

до чинного законодавства України; 
- укладає договори; 

- видає доручення; ... З .. 
_ щорічно звітує про діяльНІСТЬ ШкарНl перед асновиикамн, готує на ІХ 

запити відповідні документи; ... 
_. ає та закриває рахунки ЛікаРНІ У банювських установах, 

ВІДкрИВ У .. 
BїдцїneННJIX Державного казначейства кp~; .. . 

_ розробляє структуру та штатнии розпис ЛікаРНІ, п~дає ГОЛОВІ 
Броварської- районної Ради структуру на затвердж;:кви, ~ шrатнии роз~с H~ 

Пі погоnwення штатного розпису apНl з головою раиОВИОІ 
погодження. сля ~... . Б ...... .. 

За"'вердження ГОЛОВІ роваРСЬКОI раиОВИОІ державНОІ 
Ради подає на u. ... 

aдмiнi~~:~~є кандидатури керівників медичних закладів сільської 
мережі; 9 



- затверджує своїм наказо . ,.. 
Головного лікаря посадов . б ,м ~ОЗПОДІЛ обов ЯЗКІВ МІЖ заступниками 

У • '. . І О ОВ язки ІНШИХ працівників ткарні. 
- ВІДПОВІДНОСТІ З тр , 

працівників VТl'n удовим законодавством наймає та звільняє 
, ., --.вдає з ними трудові до 

та Haкnaдaє СТягнення н говори та угоди, виносить заохочеННJI 
орг. а персонал, у передбаченому законом ПОРЯДКУ· 

- анІЗОВУЄ Та здійснює ,.' . 
військовозобов'язаних. заходи, пов язанІ з оБЛІКОМ 

Та ЦИВІЛЬНОЮ обороною 
6.9. Головний лікар несе пе . .. . • .... рсональну ВІДПОВІдалЬНІСТЬ за всю медичну 

ОРraн1ЗацlИНо-методичну адм.. ' · · m . ' lНІстративно-господарську і фінансову 
Д1JIJIЬ~ICТЬ карНІ, призначає відповідальних осіб за збережеННJI майна та 
КОПlТ1В, вихонан~. правил протипожежної безпеки, санітарних норм та 
правил експлуатацll ~бл~нання і забезпечення безпечних умов праці. 

6.1 О: Головнии ЛІК~Р вносить на розгляд Засновників кандидатури 
заступниюв Головного ЛІкаря ЩОДО призначення та звinьнеННJI з вказаних 
посад. 

6.11. Відпустки, відрядження (понад 1 день) головного лікаря 
погоджуються з Головою Броварської районної ради Київської області. 
ПогоджеННJI здійсmoється IПЛJIXОМ ВИД8ННJI розпоряджеННJI Голови 
Броварської рalоlШОЇ ради Київської області. 

6.12. При відсутності Головного лікаря В зв'JlЗКУ З його перебувaННJIМ у 
відпустці, з хворобою, з навчанням чи відряджеННJIМ тощо, керівництво 
Лікарнею здійсmoє заступник Головного лікаря з медичної частини, а у разі 
його відсутності ішпий заступник Головного лікаря відповідно до посадової 
інструкції. На час викон8ННJI обов'JlЗКЇВ Головного лікаря вищезазначені 
посадові особи наділяються всіма правами, передбаченими цим Статутом ДЛJI 
Головного лікаря, та несуть відповідальність за прийmrri ними рішеННJI. У 
разі звїЛЬвеlШJl Головного лікаря за власним бажaRНJIМ або з івmиx підстав за 
його ініціативою керівництво Лікарнею здійснює заступник головного лікаря 
з медичної частини, а у разі ЙОГО відсутності, один із інших заступників 
головного лікаря, за розпоряджеННJIМ Голови районної ради та міського 
голови міста Бровари. 

6.13. Вищим органом самоврядувaннJI трудового колективу Лікарні є 
загальні збори JIКИМИ реалізуються повноважеННJI трудового колективу 

ПDUIXом ухлад~ колективнОГО договору з адміністрацією Лікарні згідно до 
вимог чинного законодавства. Загальні збори скликаються не рідше ніж 1 раз 
на рік. Інтереси трудового колективу Лікарні представляє профспілковий 
комітет. 

6.14.ГоловНИЙ лікар щорічно звітує перед Засновниками про свою 
роботу на посаді та роботу Лікарні за Відп~відний ... період в пор~, 
визначеному окремими рішеННJIМИ За.~н~вНИІ?В' ПРИИНJlТИМИ на cec1JlX 
Броварської районної ради та БроваРСЬКОl МІСЬК01 p~. 

6.15. Відносини Засновників та Головного mкaря регулюються цим 
Статутом та відповідним трудовим ДOГOBOpo~. .. . .. 

6.16. ІІитання прИТJIГИеНИJI ГO~OBHO~ ЛІКаря ~арш до дисциптнаР~ОI 
відповідальності визначаєrьСJl B~OBl~ РlшеННJIМИ .. З~сно~~в, 
npИЙНJIТИМИ на сесіях Броварської раиОННОl ради та БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради. 
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7. ПРllПllllення діяльності ЛікаРІІі. 

7 .1. mКВі~ація та реорганізація (злитrя приєднанНJl поділ, 
eтвopeННJI) Л . . .. " п~р . IKap~I ЗДІИСНЮЄТЬСя за рішенням Засновників, або за 

р1ШеВWIМ c~дy ВІДП?ВІ~НО до чинного законодавства Украіни. 
7.2. Лікарня ЛІКВІДОВУЄТЬСЯ також у випадках: 
- ВИЗН~НЯ ії У встановленому порядку банкрутом; 
- у разІ скасування ії державної реєстрації У випадках, передбачених 

ЧИННИМ законодавством. 

7.3. Ліквідація Лікарні здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Засновниками. Порядок і строки проведення ліквідації, а також 
строк Заяви претензії кредиторами встановлюється відповідно до чиниого 
законодавства органом, що прийняв рішення про ліквідацію. 

7.4. У разі реорганізації та ліквідації Лікарні працівникам, які 
звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії передбачені 
відповідним законодавством України. 

7.5. Лікарня вважається реорганізованою з дня внесеНИJJ до 
відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. 

7.6. При реорганізації ткарні в іншу юридичну особу до неї, як 
правонаступника, переходить усі майнові права і обов'язки реорганізованої 

Лікарні. 

8. Заключні положення. 

8.1. Ilитання, не врегульовані цим Статутом, регуmoються чИННИМ 
законодавством України. . .. 

8.2. Внесения змін і доповнень до Статуту З~1Исиюється з~ 
відпОВідними рішеннями 3асновИИКЇв, прИЙНЯТИХ на сесlЯX БроваРСЬКОl 
районної ради та Броварської міської ради та реєструється у встановленому 

порядку. 
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~ 
БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 

київської ОБЛАСТІ 

07400, м.Бровари, вул.Гагаріна, 15 тел. (294) 6-50-69, 6-23-70 

Q{. 0'1. ,j,Д()g Н! 1'18 
НаН! ____ від ___ _ 

ВИКОВУІОЧОМУ оБОВ'ЯЗКII міського 
голови м. БроваРl1 

Саво;-,ку І.В. 
I'tf (!,lД1 

l' М. 0-11' о.) 
.щ~WIi'~rии Ігоре Васильовичу! 

Надсилаємо Вам нову редакцію Статуту Броварської центральної 
районної лікарні, затверджений рішенням 26 позачергової сесії Броварської 
районної ради V скликання від 31 березня 2009 року Н! 360-26 позач.-V. 

Додаток: на IЬарк. 

з вовагою 

Голова ради Ю.І.Кушвіревко 
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