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розд1л I
ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ

і . і . комунАльш 1шкомЕрц1йш шдпри€мство хАрк1всько1.
оБлАсно.1.       рАди   «оБлАс1шй       1щнтр       служБи   кров1»   €
спецiалiзованим  комунальним  некомерцiйним  пiдпри€мством,  що  забезпечу€
взяття, переробку, тестування, зберiгання, донорсько.і. кровi, виготовлення з не.і.
компонентiв,    .і.х    реалiзацiю    в    порядку    та    на    умовах,    встановлених
законодавством Укра.і.ни та цим Статутом.

1.2.  Вiдповiдно до рiшення Харкiвсько.і. обласно.і. ради вiд  15  серпня 2019
року   № 1100-VII "Про припинення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАдУ ОХОРОНИ
здоров`я   хАрк1вського   оБлАсного   щнтру   служБи   кров1
шляхом перетворення у КОМУНАЛЬШ 1ШКОМЕРЦ1йНЕ П1дПРИСМСТВО
хАрк1всько1. оБлАсно1. рАди «оБлАсшй цЕнтр служБи кров1»

!дд%iр3ов,т;к±тйk]Еtд:Ёиймс5зоLзскi3#ущнАнтвнсолгуожзБАикклрАодвтохорош
1.3.  Пiдприсмство належить до спiльно.і. власностi територiальних громад

сiл, селищ, мiст Харкiвсько.і. областi.
1.4.  Органом, що здiйсню€ управлiння майном Пiдприсмства, € Харкiвська

обласна   рада.   Галузеву   полiтику   Пiдпри€мства   забезпечуе   департамент
охорони здоров'я Харкiвсько.і. обласно.і. державно.і. адмiнiстрацi.і. (далi по тексту
-  департамент  охорони  здоров'я).   Повноваження   департаменту   охорони
здоров'я      щодо     управлiння     дiяльнiстю     Пiдприсмства     визначаються
вiдповiдними рiшеннями Харкiвсько.і. обласно.і. ради, розпорядженнями голови
Харкiвсько.і.   обласно.і.   державно.і.   адмiнiстрацi.і.   та   чинним   законодавством
укра.1.ни.

1.5.   ПОвне          найменування          Пiдпри€мства:          КОМУНАЛЬНЕ
нЕкомЕрц1йш   шдприсмство   хАрк1всько1   оБлАсно1.   рАди
«оБлАс1шй 1щнтр служБи кров1».

Скорочене найменування Пiдпри€мства: КШ1 ХОР «ОЦСК».
1.6.   Юридична   адреса   та   мiсцезнаходження   Пiдпри€мства:   Укра.і.на,

61201, м. Харкiв, вул. Клочкiвська, буд. 366.
1.7.  Пiдпри€мство   €   юридичною   особою,      ма€   самостiйний   баланс,

вiдповiднi рахунки в установах банкiв та територiальному вiддiленнi державно.і.
казначейсько.і.   служби   Укра.і.ни   в   Харкiвськiй   областi,    печатку   зi   сво.і.м
найменуванням, штамп i3 зазначенням свого повного найменування, бланки та
iншi необхiднi реквiзити.

L8.  Пiдприемство   ма€   право   укладати   угоди,   нести   обов`язки,   бути
ПО3ИВаЧеМ  i  вiдПОвiдаЧем  В судах заГально.1. юРисдикцi.1.,  набУВаТИ  майНОвИХ  Та
не.\іайнових    прав,    здiйснювати    iншi    дi.і.,    що    не    суперечать    чинному
3аконодавству Укра.і.ни.

1.9.  Пiдпри€мство    здiйсню€    господарську    некомерцiйну    дiяльнiсть,
спрямовану на досягнення соцiатIьних та iнших результатiв без мети одержання
прибутку (доходiв). Пiдпри€мство вноситься до Ре€стру неприбуткових установ
та органiзацiй у порядку, визначеному чинним законодавством Укра.і.ни.

1.10. Забороня€ться розподiл отриманих прибуткiв (доходiв) Пiдприсмства
?



або   .і.х   частини   серед   засновникiв   (учасникiв),   працiвникiв   комунального
некомерцiйного Пiдпри€мства (крiм оплати .і.хньо.і. працi, нарахування €диного
соцiального  внеску),  членiв  органiв управлiння  та iнших  пов'язаних  iз  ними
осiб.

1.11. Не вважасться розподiлом доходiв Пiдприсмства, в розумiннi п.  1.10.
Статуту  використання Пiдприсмством власних прибуткiв  (доходiв)  виключно
].ія   фiнансування  видаткiв  на  утримання  тако.і.  неприбутково.і.  органiзацi.і.,
реалiзацi.і. мети (цiлей, задач)та напрямiв дiяльностi, визначених цим Статутом.

1.12. Пiдприсмство  у  сво.і.й  дiяльностi  керу€ться  Конституцi€ю  Укра.і.ни,
3аконами   Укра.і.ни,   постановами  Кабiнету  Мiнiстрiв   Укра.і.ни,   наказами   та
розпорядженнями    Мiнiстерства    охорони    здоров'я    Укра.і.ни,    рiшеннями
Харкiвсько.і. обласно.і. ради, розпорядженнями голови Харкiвсько.і. обласно.і. ради,
розпорядженнями    голови    Харкiвсько.і.    обласно.і.   державно.і.    адмiнiстрацi.і.,
наказами  департаменту  охорони  здоров'я,   iншими  нормативно-правовими
актами та цим Статутом.

розд1л 11
мЕтА, зАвдАння тА прЕдмЕт д1яльност1 п1дпри€мствА

2.1.  Метою     дiяльностi     Пiдпри€мства     €     iнтеграцiя     i     ефективне
використання ресурсiв для досягнення кращих результатiв в наданнi медичних
послуг населенню, шляхом залучення населення до добровiльного донорства,
заготiвлi  донорсько.і.  кровi  та  .і-і.  компонентiв,  забезпечення  якостi  та  безпеки
3аготiвлi,     приготування,    використання    продуктiв    з    донорсько.і.    кровi,
запровадження  ефективно.і.  системи  зберiгання,  транспортування,  розподiлу,
реалiзацi.і.     та     застосування     .і.х,     здiйснення     органiзацiйно-методичного
керiвництва     з     питань     розвитку     донорства,     виробничо.і.     i     клiнiчно.і.
ТРаНСфуЗiОлогi.1.,  iмуногематологi.1.,  гемостазiологi.1.,  розробка  кровозберiгаючих
.\1едичних  технологiй  в  лiкувальнiй  практицi  (анестезiологi.і.  та  iнтенсивнiй
терапi.і.,   прогнозом  й  мiнiмiзацi€ю   крововтрати   при   пологах,   хiрургiчних,
i нвазивних лiкувальних та дiагностичних втручаннях).

2.2.  Головним завданням Пiдпри€мства € забезпечення потреб закладiв та
\'станов  охорони  здоров'я  (далi  -  заклади  охорони  здоров`я)    донорською
кров'ю та .і-і. компонентами в повному обсязi, якi виробляються на Пiдприсмствi
i вiдповiдають встановленим стандартам якостi.

2.3.  Вiдповiдно до поставлено.і. мети предметом дiяльностi Пiдприсмства €:
-    органiзацiя пропаганди донорства серед верств населення i3 залученням

громадських органiзацiй та засобiв масово.і. iнформацi.і.;
-    заготiвля донорсько.і. кровi та.і-і. компонентiв;
-   виготовлення компонентiв з донорсько.і. кровi;
-    ЛабОРаТорне обстеження заготовлено.і. донорсько.і. кровi та компонентiв

кровi у вiдповiдностi до чинного законодавства Укра.і.ни;
-    створення умов, необхiдних для забезпечення клiнiко-лабораторного та

_\іедичного обстеження донорiв кровi та донорiв компонентiв кровi;
-    забезпечення   закладiв   охорони   здоров'я   та   iнших   користувачiв

компонентами та препаратами донорсько.і. кровi;
1J



-    впровадження    нових    технологiй    3аготiвлi,    переробки,    обробки
=іT=iіірсько.і.кровiта.і-і.компонентiв;

-    ро3робка та впровадження новiтнiх та клiнiчно обгрунтованих методiв
-±``тііс}-вання компонентiв донорсько.і. кровi з лiкувальною метою;

-    ведення  регiонального  реестру  донорiв   та   осiб,   яким   заборонено
за€ :`:L`н}-вати донорськi функцi.і.;

-    3абезпечення   впровадження   автоматизовано.і.   системи   облiку   руху
.`-L-і.`tпонентiв  кровi  вiд донора до реципi€нта для  забезпечення  iнфекцiйно.і. та
..ч-.:iіі.іогiчно.і.безпеки;

-    п.іанування,   комплектування   i   облiк   донорських   кадрiв   з   числа
.г?сі\!аын Укра.і.ни, клiнiко-лабораторне та медичне обстеження донорiв кровi та
.а:сі\{понентiвкровi;

-    проведення iмунiзацi.і. донорiв з метою отримання специфiчно.і. плазми
:Ф_`зi:

-проведення донорського плазмаферезу, цитоферезу, крiоконсервування
i: :пш кровi, зберiгання донорського кiсткового мозку, заготiвля аутокровi;

-    впровадження нових технологiй заготiвлi кровi та.і-і. компонентiв;
-    }і'тримання основного запасу продуктiв кровi, контрольована .і.х видача,

``=зLірення    системи    оперативного    управлiння    запасами    компонентiв    та
=:€паратiв кровi на основi впровадження сучасних iнформацiйних технологiй;

-    транспортування донорсько.і. кровi та.і-і. компонентiв;
-    реалiзацiя  донорсько.і.  кровi  та  .і-і.  компонентiв  i  виготовлених  з  них

==€.lаратiв;
-    3дiйСнення оптово.і. та роздрiбно.і. торгiвлi компонентами i препаратами

эi€.-с\тов.іеними  з  донорсько.і.  кровi,  а  також  спецiального  iнструментарiю  та
эi€тратних   матерiалiв,   що   використовуються   при   заготiвлi   та   збереженнi
=1`НОРСЬКО.1.   КРОВi   та   .1-1.   компонентiв,   приладiв,   обладнання   та   медичних
=г€паратiв, що використовуються у виробничiй та клiнiчнiй трансфузiологi.і.;

-    надання    органiзацiйно-методично.і.    та    консультативно.і.    допомоги
-i=:-Lіа]а^\I охорони здоров'я  з питань виробничо.і. та клiнiчно.і. трансфузiологi.і.;

-   здiйснення монiторингу за обцэунтованим використанням компонентiв
т= .ірепаратiв донорсько.і. кровi закладами охорони здоров'я;

-    проведення    аналiзу    випадкiв    пiслятрансфузiйних    ускладнень    та
іі3роб.іка заходiв з метою запобiгання .і.м;

-    забезпечення  пiдвищення  квалiфiкацi.і.  працiвникiв  Пiдпри€мства  та
.=: :`-арiв служб кровi на базi Пiдпри€мства;

-    планування   i   проведення   спецiальних   заходiв   медично.і.   служби
=i{вi.іьно.і. оборони та забезпечення роботи в екстремальних умовах;

-  здiйсню€  контроль  за  станом  клiнiчно.і.  трансфузiологi.і.  у  лiкувальних
3зн.іа]ах  охорони  здоров'я     областi,  за  доцiльним  використанням  кровi,  .і-і.
.+с+\іпонентiв та препаратiв, суворим дотриманням лiкарями чинних iнструкцiй
=з  рекомендацiй,  пов'язаних  iз  використанням  трансфузiйних  середовищ,  та
.~= iпа€ .і.м органiзацiйно-методичну допомогу;

-   здiйснення  iндивiдуального  пiдбору  компонентiв  кровi,  проведення
:_`{:` ногематологiчних, iзосерологiчних дослiджень та вiдповiдних консультацiй
iз 3верненнями громадян та юридичних осiб;
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-    впровадження  нових  методів  дiагностики,  лiкування,  лабораторних
=\:h:.іi]жень  хвороб,  пов'язаних  i3  застосуванням  компонентiв  i   препаратiв
=Lінорсько.і.кровi;

-    корекцiя  iмуногематологiчних  розладiв  та  реакцiй  (тромбоцитопенi.і.,
анемi`1');

-    корекцiя  показникiв  кровi  та  системи  гемостазу  у  пацi€нтiв  перед
оперативними втручаннями;

-    корекцiя  показникiв  кровi  та  системи  гемостазу  перед  проведенням
хiмiотерапi.і. ;

-    корекцiя кисневого стану органiзму за концепцi€ю «Глибоко.і. картини
кровi»;

-    корекцiя  та  дiагностика  порушень  водно-електролiтного  балансу  та
кислотно-лужно.і. рiвноваги;

-    корекцiя   трофiчного   стану   пацi€нтiв   за   визначенням   показникiв
ОСНОВНОГО ОбМiНУ;

-    дiагностика та корекцiя порушень системи гемостазу;
-    супровiд та лiкування гострих i хронiчних коагулопатiй рiзного генезу

на пiдставi оцiнки рутинних та глобальних тестiв  гемостазу;
-    проведення  методiв  еферентно.і.  терапi.і.  (лiкувального  плазмаферезу,

лiкувального еритроцитоферезу,  лiкувального тромбоцитоферезу);
-    дiагностика та лiкування  тезаурiсмозiв  (ендо-  екзотоксикозiв,  хвороб

накопичення);
-    дiагностика та купування конфлiктiв за системою АВО, Rh, Кее1, Dаfі,

нLА;
-    лiкування та дiагностика аутоiмуних захворювань;
~    дiагностика   й   лiкування   iмунологiчногого   безі-Iлiддя   у   жiнок   й

чоловiкiв з контролем системи гемостазу та iмунограми.
-    супровiд  вагiтностi  при  ЕКО  з  контролем  системи  гемостазу  при

антикоагулянтнiй терапi.і.;
-    пiдбiр рацiонально.і. антикоаГулянто.і. терапi.і.;
-    гемостатична   терапiя    -    пiдбор    лiкування,    контроль    надiйностi

гемостазу;
-    профiлактика тромботичних ускладнень;
-    аутодонорство (плазма, еритроцити, тромбоцити).
-   надання транфузiйно.і. допомоги пацi€нтам Пiдпри€мства та населенню;
-   надання гемостазiологiчно.і. допомоги населенню;
-    науково-дослiдна   робота,   iнформацiйна   дiяльнiсть,   у   тому   числi

з=Fювадження   винаходiв,   технологiй   i   устаткування,   «ноу-хау»,   створення
::~:фор.\Iацiйних баз даних у рiзних галузях медицини, науки, технiки,  екологi.і.,
э;{ Fчэбництва i надання iнформацi.і. користувачам.

=.i.    Пiдпри€мство   €   органiзацiйно-методичним   центром   теоретично.і.,
3 ;€.11бНИЧО.1. Та КЛiНiЧНО.1. ТРаНСфУЗiОЛОГi.1., ЯКИй:

-  на  сво.і.й  базi  сприя€  спiвпрацi  з  кафедрами учбових  закладiв,  закладiв
=.с.-.я±нп.іомно.і.  освiти  з  питань  пiдвищення  квалiфiкацi.і.  лiкарiв  та  середнiх
`.t:=;ічних працiвникiв за спецiальнiстю «Трансфузiологiя»;

-  3  ,\1етою  удосконалення  фахiвцiв  проводить  курс  лекцiй для  лiкарiв  та
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`!э=нчніж сестер;
-    органiзовус  та  проводить  навчання,  науково-практичнi  конференцi.і.,

с € \{ i нари з питань виробничо.і. та клiнiчно.і. трансфузiологi.і..
=.5.  Пiдпри€мство    може    бути    клiнiчною    базою    вищих   медичних

:-=iзчальнж та науково-дослiдних закладiв (установ) ycix рiвнiв акредитацi.і. та
-iЗf+іа±iВ ПiСЛЯдИПЛОМНО.1. ОСВiТИ.

:.6.  Пiдпри€мство  ма€  право  займатися  iншими  видами  дiяльностi  не
=эге]баченими в даному Статутi  i  не забороненими чинним законодавством
}-г`ра.і.ни та цим Статутом.

=.7.  Пiдпри€мство надас медичнi послуги на пiдставi лiцензi.і. на медичну
=:аhтикр-.  Якщо  для  провадження  певних  видiв  дiяльностi,   передбачених
С-тзт}том,   потрiбний   спецiальний   дозвiл,   Пiдпри€мство   окриму€   його   в
.-.ііря]кt', визначеному чинним законодавством Укра.і.ни.

:.8.  Пiдприсмство для виконання мети створення може, за погодженням i3
з.іасником, брати участь у реалiзацi.і. iнвестицiйних проектiв, що сприятимуть
= і`кращеннi якостi надання медично.і. допомоги.

розд1л 11I
ВЦШКОдУВАШ1Я ВАРТОСТ1 ПРОдУКТ1В З доНОРСЬКОЁ КРОВ1

ТА ОПЛАТА МЕдИЧНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАдАЮТЬСЯ
п1дпри€мством

3.1.   Вартiсть  реалiзованих  продуктiв  з  донорсько.і.  кровi  та  медичних
пос.т}т     розраховусться     Пiдприсмством      самостiйно,      з     урахуванням
р€нтабе.іьностi,  виходячи  iз  норм  чинного  законодавства  Укра.і.ни,  галузевих
.\{ето]ик     розрахунку     собiвартостi     послуг     La     положень     (стандартiв)
б.\-`галтерського облiку.

3.2.  Вартiсть  послуг,  якi  вiдповiдно  до  чинного  законодавства  Укра.і.ни
зiTносяться  до  платних,  вiдшкодоруються  з  особистих  коштiв  1ромадян,  а в
ііiфе.\Iих  випадках  -  з  iнших  джерел,  за  цiнами,  встановленими  згiдно  i3
зi!.\Iога.\Iи чинного законодавства Укра.і.ни.

3 .З . Вiдшкодування Пiдприсмству вартостi продуктiв з донорсько.і. кровi та
`!з]нчних    послуг,    що    надаються    фiзичним    або    юридичним    особам,
3=i йс нюсться згiдно з вимогами чинного законодавства Укра.і.ни.

3.+. Надання продуктiв з донорсько.і. кровi та медичних послуг iноземцям
=з особам без громадянства, особам, якi мають статус бiженцiв, здiйснюються в
.т:ііря]к+'  та  на  умовах,  визначених  вiдповiдними  законами,  мiжнародними
=о.-с`ворами, згода на обов'язковiсть з якими надана Верховною Радою Укра.і.ни,
:-з постановами Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни.

розд1л Iv
ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ П1дПРИ€МСТВА

J.1. Пiдпри€мство мас право:
-  3вертатися в порядку, встановленому чинним законодавством Укра.і.ни,

=,і`   1ентральних  та  мiсцевих  органiв  виконавчо.і.  влади,   органiв  мiсцевого
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=i\!овря]ування,   а  також   пiдприсмств   i   органiзацiй   незалежно   вiд   форм
з.-.з:ностi   та   пiдпорядкування,   для   отримання   iнформацi.і.   та   матерiалiв,
:-= зі:tб`i]них для виконання покладених на Пiдприсмство завдань;

-  3тiйснювати  розподiл  фiнансових  та  майнових  ресурсiв  мiж  сво.і.ми
=:=сю3дi.іами;

-  3]обувати права на об'скти iнтелектуально.і. власностi;
-  здiйснювати   iншу,   не   пов`язану   з   наданням   медично.і.  допомоги,

.-і``по]арсысу  дiяльнiсть,  не  заборонену чинним законодавством  Укра.і.ни   та
=;.:.\{ Статутом;

-  вести  ре€стр  донорiв  та  осiб,  яким  заборUнено  виконувати  донорськi
'э\нь-ш1;

-  проводити   взяття   донорсько.і.  кровi   та  .і-і.  компонентiв   у   громадян
і :~:асе.іення) та трудових колективах при ви.і.здах на пiдприсмства, в органiзацi.і.
=.а }- населенi пункти;

-  3абезпечувати потреби закладiв охорони здоров'я  донорською кров'ю та
=   ко.\{понентами   (продуктами   з   донорсько.і.  кровi)   на  пiдставi  укладених
=оговорiв, iстотнi умови яких визначаються за домовленiстю сторiн, в межах
-+: :,1нного законодавства;

-  створювати вiдокремленi структурнi пiдроздiли, фiлi.і. та представництва
Пi]присмства   по   заготiвлi,   переробцi,   реалiзацi.і.   донорсько.і.   кровi   та   .і-і.
г`-с``іпонентiв    у    будь-якому    населеному    пунктi    вiдповiдно    до    потреб
= i]при€LIства та вимог чинного законодавства Укра.і.ни;

-розробляти      та      впроваджувати      спе=-iалiзованi      автоматизованi
: нфор\Iацiйнi технологi.і. в закладах Служби кровi Укра.і.ни;

-розвивати     матерiально-технiчну     базу     Пiдприсмства     в     межах
іЬiнансування та наявних коштiв;

-  на добровiльних засадах вступати в асоцiацi.і. та iншi об'сднання, якщо це
:ч: е с}-перечить чинному законодавству Укра.і.ни;

-  вступати   в   договiрнi   вiдносини   з   органiзацiями,   статутами   яких
гLеж]бачено сприяння охоронi здоров'я населення з метою виконання програми
=і+-3внщ'донорствакровiта.і-і.компонентiв;

-  проводити   наукову   дiяльнiсть,   яка   пов'язана   з   розробкою   нових
:`-Lіі\!понентiв   та   препаратiв   кровi,   що   використовують   у   лабораторнiй   та
`,сэ±ичнiй практицi;

- 3]iйснювати спiвробiтництво з iноземними органiзацiями вiдповiдно до
--::,.::~:ногозаконодавстваУкра.і.ни;

-  }-кладати договори (контракти), як в межах Укра.і.ни так i за .і-і. межами, у
=,:`і`.!:`-  чIIслi  договори  з  пiдпри€мствами,  фiрмами,  органiзацiями,  закладами,
г=і``!аынами Укра.і.ни та iнших кра.і.н для забезпечення дiяльностi, передбачено.і.
'L-т.=т`тоіI. вiдповiдно до чинного законодавства Укра.і.ни;

L  са.\юстiйно  визначати  свою  органiзацiйну  структуру,   встановлювати
--=:.!``е.-±ьнiстьташтати;

-  3а.іучати матерiально-технiчнi, фiнансовi, трудовi та iншi види ресурсiв,
з:{:`:``fllстання   яких   не   заборонено   чинним   законодавством   Укра.і.ни,   для
:=::.-:сненнянекомерцiйно.і.дiяльностiПiдприсмства;

-  }- разi необхiдностi самостiйно змiнювати режим роботи Пiдпри€мства;
7



-  визначати   напрямки   використання   грошових   коштiв   у   порядку,
за!з :н:аченому чинним законодавством Укра.і.ни та цим Статутом;

-  залучати   пiдприсмства,   установи,    органiзацi.і.   для   реалiзацi.і.   сво.і.х
`т:.зт?.тних завдань, вiдповiдно до вимог чинного законодавства Укра.і.ни;

-  спiвпрацювати   з   iншими   закладами   охорони   здоров'я,   науковими
:. .`тзновами та фiзичними особами - пiдпри€мцями;

-  розробляти  i  запроваджувати  науково-теv.нiчнi  досягнення  сучасних
=:`:н:о.іогiй у галузi медицини;

-  брати  участь  у  дiяльностi  мiжнародних  органiзацiй  (з"і.зди,  семiнари,
:;€.`!по3iуми,    конгреси),    здiйснювати   зовнiшньоекономiчну   дiяльнiсть   та
:=;зробiтництво    з    iноземними    органiзацiями    вiдповiдно    до    чинного
зiIс`но]австваУкра.і.ни;

-  надавати  консультативну  допомогу  з питань  клiнiчно.і. трансфузiологi.і.,
=®норства кровi та .і-і. компонентiв спецiалiстам iнших закладiв охорони здоров'я
3З Т` 3аПИТОМ;

-  надавати  медичнi  послуги  закладам  охорони  здоров'я,  1ромадянам
п нзсэ.іенню) вiдповiдно до чинного законодавства Укра.і.ни;

-  отримувати  плату  за  надання  послуг,  виконання  робiт  у  порядку,
33!3наченоhv   чинним   законодавством   Укра.і.ни,   залучати    матерiальнi   та
фiнансовi  ресурси  в установленому  порядку,  отримувати  гранти,  дарунки  та
б.ізго]il-Iнi внески в межах та у порядку, визначеному чинним законодавством
`-тг`тэа.і.ни:

-  встановлювати додатковi пiльги для працiвникiв Пiдпри€мства з питань
с®цiа.іьного розвитку за власнi кошти за рiшенням загальних зборiв трудового
гэ`-Lі.іеьі-тнв}';

-  за  погодженням  Харкiвсько.і.  обласно.і.  ради  здiйснювати  будiвництво,
*.`-с\нструкцiю,  капiтальний  ремонт  будiвель,  що  облiковуються  на  балансi
hiшрис\Iства;

- реалiзовувати  iншi  права,  що ,не  забороненi  чинним  законодавством
Ъ-кра.і.ни.

i.2 , Пiдприсмство зобов'язане:
-створювати     належнi     умови     для     високопродуктивно.і.     працi,

`iЕб€3печувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони
=рацi.  технiки  безпеки,  соцiального  страхування,  санiтарно-гiгiснiчних  норм,
зi!`{ог пожежно.і. безпеки;

-  здiйснювати    бухгалтерський    облiк,    забезпечувати    фiнансову    та
:татнстичну звiтнiсть згiдно iз чинним законодавством Укра.і.ни;

-  планувати свою дiяльнiсть щодо реалiзацi.і. мети та предмету дiяльностi
Пiшрисмства з урахуванням та у межах €дино.і. комплексно.і. полiтики в галузi
іо`орони здоров'я;

-  забезпечувати  свосчасну  сплату  податкових  та  iнших  обов'язкових
г_іатежiв  з  урахуванням  свос.і.  статутно.і. дiяльностi  та  вiдповiдно  до  чинного
-iаюнодавстваУкра.і.ни;

-розробляти    та    реалiзовувати    кадрову    полiтику,    контролювати
г. iEвIIшення квалiфiкацi.і. працiвникiв Пiдпри€мства;

-  акумулювати власнi надходження та витрачати .і.х з метою забезпечення
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іi= ьii:і\`тi Пiдприсмства вiдповiдно до чинного законодавства Укра.і.ни та цього
•ст,±т'т\.:

-виконувати    умови    колективного    договору    згiдно    iз    чинним
`±zзL-с)іЕiо]авствомУкра.і.ни;

-   3абезпечити цiльове використання  коштiв Пiдпри€мства;
-  3абезпечити   ефективне   використання   та   збереження   майна,   що

-±L`= : .і.іено за Пiдпри€мством на правi оперативного управлiння.
=.:`.  для  закупiвель  товарiв,  робiт  чи  послуг  Пiдпри€мство  застосову€

=г[і i:э].\-ри закупiвель, визначенi чинним законодавством Укра.і.ни.

розд1л V
МАйНО ТА КОШТИ П1дПРИ€МСТВА

.<.1.  Майно Пiдприсмства складають виробничi i невиробничi фонди, а
:=+оі.;h-  iншi  цiнностi,  вартiсть  яких  вiдобража€ться  в  самостiйному  балансi
-Т:=.ірі,с},ства.

_<.=.  Майно Пiдпри€мства € спiльною власнiстю територiальних громад
==.=.    се.іиш.   мiст   Харкiвсько.і.   областi   та   закрiплено   за   ним   на   правi
:ч==гатнвного управлiння.

.<._:.  Пiдприсмство    на    правi    оперативного    управлiння    користу€ться
-i=3:-:='iэн[і.\I     майном    виключно    для     виконання     завдань,     визначених
3н= :.г+ :ч: с\]авством Укра.і.ни та цим Статутом.

=-.J.  Гія   забезпечення   статутно.і.   дiяльностi    Пiдпри€мства   створений
.`тзт..тний капiтал у розмiрi 7 500 (сiм тисяч п'ятсот) гривень.

.\аркiвська обласна рада мас право приймати рiшення щодо змiни розмiру
:-т=т-..тного   капiталу.    Рiшення   щодо   змiни   розмiру   статутного   капiталу
-:=t5:`вають   чинностi   з   моменту  державно.і.  ресстрацi.і.   вiдповiдних   змiн  до
Wrт.=т\т\..

.<.5.  Пi]при€мство  з   дозволу  ,Харкiвсько.і.  обласно.і.  ради   ма€   право:
:=;€``:`вати.   передавати  з   балансу  на  баланс   в  межах   спiльно.і.   власностi
чh!ii-{но  Пiнприсмства та здавати в оренду вiльнi площi  вiдповiдно до  вимог
-:;€:ч:ного  законодавства  Укра.і.ни,  згiдно  порядкiв,  встановлених  обласною
= i = L+ ю .

.<.6.  Матерiально-технiчна     база     Пiдпри€мства     включа€     будiвлi,
:.-.і:ііг:.]і1.   медичне   обладнання,   вироби   медичного   призначення,   засоби
;э.Езh-.\-. транспортнi засоби та iншi матерiальнi цiнностi, переданi на баланс
э :. :тановленому законодавством та цим Статутом порядку.

_< .-. джерелами формування майна та коштiв Пiдпри€мства с:
-  \Iайно,   передане   Пiдприсмству   вiдповiдно   до   рiшення   про   його

===€творення;
-  кошти обласного бюджету;
-  с}.бвенцi.і. з бюджетiв рiзних рiвнiв;
-  I\-Ошти, отриманi вiд основно.і. та допомiжно.і. дiяльностi;
-  кошти, отриманj вiд надання платних послуг, а також надання послуг

===Fi{с\іствам,   установам   та   органiзацiям   за   договорами   вiдповiдно   до
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€_r .i .і ч:I .-о законодавства Укра.і.ни;
-  добровiльнi   внески   пiдпри€мств,   установ.   органiзацiй,   благодiйних

фLTЁi±=iв  i  приватних  осiб,  iноземних  осiб  у  виглядi  грошових  i  матерiальних
L=J:i,Llч--тей:

-  h-редити банкiв;
-  страховi внески;
-  h-ошти, одержанi за про1рамами державно-приватного партнерства;
-  h-Ошти,   отриманi  за  договорами  з  органом,   що  реалiзус  державну

=LT_і::иh-}.   у   сферi   державних,    мiсцевих   фiнансових   гарантiй   медичного
Iг:ст:. гов}'вання населення;

-  1\-ошти отриманi вiд страхових компанiй за наданi медичнi послуги;
-  iншi джерела, що не забороненi чинним законодавством Укра.і.ни.
.<.$.  Пiдприемство  може  отримувати  кошти  з  державних  та  мiсцевих

==`:т?а.\I.    субвенцiй,    договорiв    про   медичне   обслуговування    населення,
..-.t-_===ених  i3 головним розпорядником бюджетних коштiв та з iнших джерел,
г..gf€=бачених цим Статутом та чинним законодавством Укра.і.ни.

_<.Сі.   Пiдпри€мство мас право отримувати фiнансову пiдтримку з обласного
`€+:h=-J+:ет`..

_<.:і:і. Основним    плановим    документом,    який    надас    повноваження
.l.===нс.\{ств.V щодо отримання доходiв i здiйснення видаткiв, визначас обсяг i
===Е`!і.вання    коштiв    для    виконання    Пiдприсмством    сво.і.х    функцiй    та
=I,:tя.-=н:енняцiлей,визначенихнарiк,ефiнансовийпланПiдпри€мства.

.<. : :. Порядок  складання,  розгляду,  затвердження  та  основнi  вимоги  до
зI : :-:з.L{сового плану Пiдприсмства визначенi чинним законодавством Укра.і.ни.

_<.::. ]оходи   (прибутки)   отриманi   пiд   час   дiяльностi   Пiдпри€мства
з.it:.:I=hFнстов}ються  виключно  для  фiнансування  видаткiв  на  його  утримання,
=i=.3ацi.і.   .\1ети   та   напрямiв   дiяльностi   i   не   пiдлягають   розподiлу   мiж-=i=:вні]і\-а.\Iи, членами органiв управлiння та пов'язаних з ними особами.

:-.1~:.  Пiдпри€мство   забезпечу€   свосчасну    сплату    податкiв   та    iнших
э.==i`}.вань згiдно з чинним законодавством Укра.і.ни.

розд1л VI
оргАни упрАвл1ння п1дпри€мством

ф.L    Керiвництво       Пiдприсмством       здiйснюс       директор,       який
.г=.=;€3начасться на посаду на умовах контракту за конкурсом та звiльнясться
3  =LlСа]И  рiшеннями Харкiвсько.1. обласно.1. ради  в  установленОму  ОблаСноЮ
.=.==іію порядком та який вiдповiда€ квалiфiкацiйним вимогам, установленим
`'.! . :-: i стерством охорони здоров'я Укра.і.ни.

Строк найму, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть директора, умови його
ч=тэрiа.іьного   забезпечення,   iншi   умови   найму   визначаються   контрактом,
• :.-_іi±еним iз обласною радою.

tt.=.    директор   Пiдпри€мства   несе   персональну   вiдповiдальнiсть   за
з;::.:іLі. нання покладених на Пiдприсмство завдань i функцiй.

г`.:`.    директор Пiдприсмства:
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-   ]iс без довiреностi вiд iменi Пiдпри€мства. представля€ його iнтереси в
іщ=-:i` ]ержавно.і. влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органах, у
ЕL=+щ=€;{нах  з  iншими  юридичними  та  фiзичними  особами,  у  судах  загально.і.
яЕ"\==i(кцi'l`:

-  пiтпису€ вiд його iменi документи та вида€ довiреностi i делегу€ право
п==:,.:``:. ]оh-ументiв iншим посадовим особам Пiдпри€мства;

-   }.к.іада€   договори,   вiдкрива€   в   територiальних   органах   державно.і.
н:==-:=--:эГ1сько.і.   служби   Укра.і.ни   в   Харкiвськiй   областi   та   установах   банкjв
шті"iнi та iншi рахунки;

-  са.\юстiйно вирiшу€ питання дiяльностi Пiдпри€мства за винятком тих,
ы  эi]несенi  законодавством  та  цим  Статутом  до  компетенцi.і.  Харкiвсько.і.
\:г=.і`=,,= но.і. ради та департаменту охорони здоров'я;

-  органiзовус  роботу  Пiдприсмства  щодо  надання  населенню  медично.і.
±ні.-., і[іI`іо" ( .\1едичних послуг) згiдно iз вимогами нормативно-правових актiв;

-  забе3печу€ впровадження i вдосконалення системи управлiння якiстю на
I=.т:гн€`Iствi;

i   несе    вiдповiдальнiсть    за    неналежне:    формування    та    виконання
а„_.i=:-:сLівого  плану  i  плану  розвитку  Пiдпри€мства;  виконання  господарсько.і.
iLi=ь:н:і``тi    Пiдпри€мства;    виконання   показникiв    ефективностi    дiяльностi
.~L==i!с.\іства,  якостi  послуг,  що  надаються  Пiдпри€мством;   використання
.-ii==;i`гго   на  правi  оперативного  управлiння  Пiдприсмству  майна  спiльно.і.
аL-Lь==~:с``тi   територiальних   громад,   сiл,   селищ,   мiст   областi;   використання
чыh-`tw=:. . Отри.\1аного в результатi дiяльностi Пiдпри€мства;

-  h-орнсту€ться   майном   Пiдприсмства   та   розпоряджа€ться    коштами
.~..===;{с.\іства вiдповiдно до чинного законодавства Укра.і.ни  та цього Статуту;

L   забе3печу€ ефективне  використання  i збереження  майна Пiдпри€мства
=-.= =гзвi оперативного управлiння;

-   прово]ить  планово-фiнансову  дiяльнiсть,  у  тому  числi  формування  i
з2f~=`:і:hігіZ{стання   по   кошторису   фондiв   економiчного   i   соцiального   розвитку,
чLi=е: i а.і ьного стимулювання;+-   \   \іежах  сво€.і.  компетенцi.і.  вида€  накази  та  iншi  акти,  да€  вказiвки,

_-г=.[із` я3ковi для всiх пiдроздiлiв та працiвникiв Пiдпри€мства;
-   3абезпечу€  контроль  за  веденням  та  зберiганням  медично.1.  та  iншо.1.

=ч:гэ`-.`1ентаціі;
-  .\- строки i в порядку, встановленому чинним законодавством Укра.і.ни,

=I=.э:=іі.\1.іяс  вiдповiднi  органи  про  будь-якi  змiни  в  даних  про  Пiдприсмство,
±==:€ння яких до €диного державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб-
===рнс\Iцiв та громадських формувань с обов'язковим;

-  3]iйснюс ведення баз персональних даних працiвникiв Пiдприсмства i
=`±=`~трацiю .і.х в органах виконавчо.і. влади;

-  прийма€  рiшення   про   прийняття   на  роботу,   звiльнення   з   роботи
==чi=:iвнIIкiв  Пiдпри€мства,   а  також  iншi,   передбаченj   законодавством   про
===:=ю   рiшення   в   сферi   трудових   вiдносин,   уклада€   трудовi   договори   з
=ii вниками Пiдприсмства;

ш



-   3абе3печус рацiональний добiр кадрiв, дотримання працiвниками правил
Ш.u=;:=ньоготрудовогорозпорядку;

-  :творю€    умови    пiдвищення    фахового    i    квалiфiкацiйного    рiвня
шщзLi€i{кiв   згiдно   i3   затвердженим   в   установленому   порядку   штатним
нр3I`э,сч:,-\!:

-   зJiг(сню€ тарифiкацiю    посад,    включених    в    штатний   розпис    та
uіщгь{:.-±нняпраці;

-   3абе3печус  впровадження  i  вдосконалення  системи  мотивацi.і. працi  на
ШШэif€_\Iствi:

i   заохочу€    працiвникiв    та    наклада€    стягнення    у    встановленому
шL=н++чLтдавствомпорядку

-  3нiі-Iсню€  облiк результатiв  роботи  персоналу  по  контрольних  цифрах
пш-=-. эа н н я :

i  3абе3печу€      проведення      колективних      переговорiв,      укладення
шL:I€*т3{ вного договору в порядку, визначеному законодавством Укра.і.ни;

-   г:рн3нача€  на  посади  та звiльняе  керiвникiв  структурних  пiдроздiлiв,
н=ь€'і грацiвникiв Пiдпри€мства;

-   3атвер]жу€    посадовi     iнструкцi.і.    всiх    працiвникiв    Пiдприсмства,
і=L=.:\tт6-е:-:ня  про скруктурнi пiдроздiли,  а також вносить  подання до трудового
ніL:€*т,zв:. про затвердження Правил внутрiшнього трудового розпорядку;

-  =L`зо]ити до  вiдома працiвникiв Пiдприсмства накази,  розпорядження,
зшз,Lэdз€    органiв    центрально.і.   виконавчо.і.   влади,    департаменту    охорони
шнч`:hlз-я.   об.іасно.і.   ради   та   iнших   керiвних   органiв      i   забезпечувати   .і.х
-L`.tiЕння:

-  3зб€3печу€   дотримання   на   Пiдпри€мствi   вимог   законодавства   про
„:`ц:f.L`:н::.    працi.   санiтарно-гiгiенiчних   та   протипожежних   норм   i   правил,
`тhнгенняна.іежнихумовпрацi;

-   в-;h-нвас 3аходiв щодо сво€часно.і. та в повному обсязi виплати заробiтно.і.
г_1±т',€.   а   також   передбачених   законодавством   податкiв,   зборiв   та   iнших
:г:.:і,з-Е3ювmплатежiв;

-  встановлю€  у  колективному  договорi  форми  i  системи  оплати  працi,
э=і=`!;{    працi.   умови   запровадження   та   розмiри   стимулюючих   та   iнших
-jiЁі:ъ.іс`ч.\ вальних,  компенсацiйних  i  гарантiйних  виплат  з  дотриманням  норм  i
гLг:а-=тiрi.передбаченихзаконодавством;

-  3]iйсню€   органiзацiйно-технiчне   забезпечення   комiсi.і.   по   трудовим
==,,:,,=.i_\(:

-  з]iйсню€    контроль    за    дотриманням    надання    платних    послуг
П_=]нс.\1ством;

i  3атверджу€  положення  про  структурнi  пiдроздiли  Пiдпри€мства,  iншi
=іі:_=і:I-а:ення  та порядки,  що  мають  системний  характер,  зокрема:  -  положення
=г=і  .іре,\Iiювання працiвникiв за пiдсумками роботи Пiдпри€мства;  -  порядок
=iшд-jь-ення i використання коштiв, отриманих як благодiйнi внески, гранти та
===+.iтh-н:   -порядок   приймання,   зберiгання,   вiдпуску  та  облiку  лiкарських
-j=]лг]i в та медичних виробiв;
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-   -iа    ре3ультатом    проведених    тренiнгiв,    курсiв,    семiнарiв,    циклiв
п-=тzт-=:-:Lі.го    вдосконалення    тощо   видавати    вiдповiднi    документи   про
ш±е:ч:ня  квалiфiкацi.і.,  перепiдготовку  та/або  спецiалiзацiю  медичних  та
п±L±-гч::н:н`працiвникiв;

-  з;!рiщ.€ iншi питання, вiднесенi до компетенцi.і. директора Пiдприсмства
ПЕLі   :3   чинним   законодавством   Укра.і.ни,   цгм   Статутом  та  укладеним
ji,Е==iLгто.\1.-6 :.    ]нректор  у  разi  виробничо.і.  необхiдностi  мас  право  придбати

iiщ:ь:`-i 3асоби, обладнання та iншi матерiали, необхiднi для забезпечення
mгtгн    Пi]присмства,   у   суб'€ктiв   господарювання   будь-яко.і.   форми
--=L``тi .\ поря]ку встановленому чинним законодавством Укра.і.ни.

6.5.    ]иректор веде прийом вiдвiдувачiв.
Ф.6.    ]нректор    Пiдприе,мства    с    керiвником    Пiдпри€мства,    який

Ш3=э--:u    ф}'нкцiонування   структурних   пiдроздiлiв   (фiлiй),   а   також
-сIі=i` з первинною профспiлковою органiзацiсю.

6 -.    `'    порядку,    визначеному    чинним    законодавством    Укра.і.ни,
jЕщрегu=     Пi]присмства    несе     вiдповiдальнiсть     за:     збитки,    завданi
Ш==;z€`!ств}.   3   його   вини;   ненадання   бухгалтерсько.і.   та   статистично.і.
tL=_тгLтL`==   контролюючим   державним   органам,   обласнiй   радi;   надання
mLг"гm"f€:-:с`.i. або недостовiрно.і. iнформацi.і. щодо фiнансово-господарсько.і. та
ш}заЁ=ь:~:®? ]iя.іьностi Пiдпри€мства; порушення законодавства Укра.і.ни.

Ь S     Нацiональна  служба  здоров'я  Укра.і.ни уклада€  з  Пiдпри€мством
]шmIгт3€  =?о _\1едичне обслуговування населення за програмами медичних
гщЁг.Ё   :`   вi]повiдностi  до  Закону  Укра.і.ни  «Про  державнi   фiнансовi
=тЕЁ==Т= +! :=нчного обслуговування населення».

Ф.9.    3  \1етою  сприяння  дiяльностi  Пiдпри€мства  може  утворюватися
"=г.=-=сьi:а   рада,   до   складу   яко.і.   (за   .і.х   згодою)   можуть   включатися
аmL-о=:3-!:-:нкн.    представники   громадськостi   та   громадських   об'сднань,
апL-іп=iz-!ннх.  релiгiйних  органiзацiй,   органiв  мiсцевого   самоврядування,
з-і=щtiэ `!асово.і. iнформацi.і., волонтери та iншi.

Рт_=-€нш   про   створення   Опiкунсько.і.   ради   та   положення   про   не.і.
нтзЕ:=:а:+-ються наказом директора Пiдприсмства.

Ф.:tt.  3    .\1етою    додержання    вимог    закоі+одавства    при    здiйсненнi
н=z€--:ного  обслуговування  населення,  фiнансово-господарсько.і. дiяльностi
нЕ2 m=прнс`{ствi створю€ться Спостережна рада.

Р:шення   про   створення   Спостережно.і.   ради   та   положення   про   не.і.
зЕЕ=зер=:а:г}.€ться обласною радою.

С iс.іа]  Спостережно.і. ради Пiдприсмства затверджу€ться розпорядженням
mL=Фз:Е с6.іасно.і. ради.

ti.11.  директор      Пiдприсмства     та      головний      бухгалтер      несуть
mg}```3iальну     вiдповiдальнiсть     за     додержання     порядку     ведення     i
Ен=``тL`зiрнiсть     облiку     та     статистично.і.     звiтностi     у     встановленому
зiЕзL-.Tі:-:іі]авствомпорядку.

t`.1=.  У  разi  вiдсутностi  директора  Пiдприсмства  або  неможливостi
зЁ:`-L`:-:} вати  сво.і.  обов'язки  з  iнших  причин,  обов'язки  виконус  заступник
=ijL=енора   чи   iнша   особа   згiдно   iз   функтт`iональними   (посадовими)
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m* ,з  Е3h.а\Iи.
т  :_:.  Структура   Пiдпри€мства,   порядок   внутрiшньо.і.   органiзацi.і.   та

сще.=;{   ]iя.іьностi   структурних   пiдроздiлiв   Пiдпри€мства   затверджуються
ш=+€і-тс`ро\IПiдприсмства.

т  :i.  Структурнi     пiдроздiли     Пiдпри€мства     дiють     на     пiдставi,
шт-h-:].^.енихдиректоромПiдпри€мстваПоложень.

т  ..5.  Функцiональнi    обов'язки    та   посадовi    iнструкцi.і.    працiвникiв
m==:;]с.\Iства затверджу€ться директором.

розд1л VII
П ОВНОВАЖЕННЯ ТРУдоВОГО КОЛЕКТИВУ П1дПРИ€МСТВА
-:.    Трудовий  колектив  Пiдпри€мства  складають  всi  працiвники,  якi

.=ы-f :і`і працею приймають участь в його дiяльностi.-=.    Повноваження  трудового  колективу  Пiдприсмства  реалiзуються

в:z.='i:ь,нн.\Iн 3борами (конференцi€ю) трудового колективу.-_``.    На   Пiдпри€мствi   може   створюватися   первинна   профспiлкова

Uчt.--i-:;3зцiя.  яка  представляс  iнтереси  сво.і.х  членiв  та  захища€  .і.х  трудовi,
:=ш=~i=ьніі-економiчнi     права     та     iнтереси.     дiяльнiсть     профспiлково.і.
эсгі-.:і=iіi.і-      регламентусться      чинним      законодавством      Укра.і.ни      та
.~::.і=-а-э.=:ням    про    первинну    профспiлкову    органiзацiю    Пiдпри€мства,
..`зii==:-:i€м на загальних зборах (конференцi.і.) трудового колективу.-L     .\Iiж адмiнiстрацi€ю i трудовим колективом (уповноваженим ним
uго=z=-=січ n  `` к.іадасться  Колективний  договiр,  який  не  повинен  суперечити
ч:Е±:-."'.  3аконодавству Укра.і.ни.-5-Ко.іективним    договором    регулюються    виробничi,    трудовi    i

g :іS=Iftч:`ч::ii  вi]носини трудового  колективу з  адмiнiстрацiсю  Пiдприсмства,
=аг==.-::~:я іі.`орони працi та соцiального розвитку.

т     Сторони, якi уклали Колективний договiр, не менш нiж один раз
-L±  =.:.:.   3вiт\-ють  про  його  виконання  на  загальних  зборах  (конференцi.і`)
=-.=,,=ізіігоі\-о.іективу.-.-.    РО3бiжностi,    якi    виникають    при    укладаннi    або    виконаннi

З=,:.=€г`-тнвного      договору,      вирiшуються      в      порядку,      встановленому
-iilт,,:` i{сtгавчи^\іи актами Укра.і.ни.

-.i.    джерелом  коштiв  на  оплату  працi  працiвникiв  Пiдприсмства  с

f[ =тi{.  отри.\Iанi  в результатi  його господарсько.і. некомерцiйно.і. дiяльностi.
Ф=h.=`.{іі   i   системи   оплати   працi,   норми   працi,   тарифнi   ставки,   схеми
=.і=.=-=]ові1х   окладiв,   умови   запровадження   та  розмiри   надбавок,   доплат,
==€`.!iі-{.  винагород та iнших заохочувальних,  компенсацiйних i  гарантiйних
iчг.-_.=зт  встановлюються  у  Колективному  договорi  з  дотриманням  норм  i
~i==:=-тiГ].     передбачених     законодавством,     Генеральною     та     Галузевою
u:і:U=з.`іи. Мiнiмальна заробiтна плата працiвникiв не може бути нижчою вiд
зL~==нов.іеного законодавством мiнiмального розмiру заробiтно.і. плати.-.0.    Працiвники Пiдприсмства здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно

=чс  1-тат}.ту, Колективного договору, положень про структурнi пiдроздiли та
=.,:`:=]ових iнструкцiй згiдно з чинним законодавством Укра.і.ни.
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розд1л VIII
-iнсово-господАрськА д1яльн1сть п1дпри€мствА
а.:      m±прIIс.\Iство     €     самостiйним     при     здiйсненнi     господарсько.і.

а.=      m±прис.\Iство визначас напрямки свос.і. дiяльностi виходячи з потреб
іLmtорошI  з]оров я  та  населення  у  продуктах  з  донорсько.і.  кровi  та
=сhL`.і}тах вiдповiдно до планiв департаменту охорони здоров'я.

`S~:      Г11.1Овни}1и  критерiями  ефективно-стi  госiОдар+сько.1.  не+кОмерцiйно.I
Пiгпрнс^\Iства с виконання його фiнансового Lлану та зобоЁ'язань,

эа=е:н::z.`договорами.
i_Ц     Яі:що по завершенню фiнансового року пiсля здiйснення всiх витрат

±,=е'i€ння продуктами з донорсько.і. кровi Згiдно iз договорами про таке
:н±я.  покриття  матеріально-технiчних  i  прирiвняних  до  них  витрат,

пііі_i`  =~:L= Lт..іат}- праці, оплату вiдсоткiв по кредитах банкiв, сплати податкiв та
Е-іса:I э.я3ь-Ових платежiв у розпорядженнi Пiдприсмства с залишок коштiв,
п щ ш.=i! зараховуються до резервного фонду Пiдприсмства, який ма€ бути
-і±=z€э-!   на  спецiальному  цiльовому  рахунку  Пiдпри€мства.  до  цього
шЁLm г+інг}. також зараховуються кошти, що передаються Пiдпри€мству у
пш1 =ітJ.:`івi.іьних благодiйних пожертв та гуманiтарно.і. допомоги.

i_€      :ъ:,\эштI1   резервного   фонду   можуть   бути   використанi   тiльки   для
iiiiiiiіI=н=.  .=:іг=ських  та  матерiально-технiчних  ресурсiв  Пiдпри€мства  з  метою
-=-I  яь:остi  виробництва продуктiв  з донорсько.і. кровi,  надання  яких
Т- з г:"з=:.іо.\1 2 цього Статуту складас мету, завдання i предмет дiяльностi
Шщнч,.~т+±.  та на покриття фiнансового дефiциту, що утворився протягом
Ё==-:i-`і.-і1ЗВiТНОГОПеРiОдУ.

5 т     1т+я   покриття  дефiциту  фiнансових  ресурсiв  Шдпри€мство  може
штz 6а:н::.::зський  кредит,  позику,  використати  кошти резервного  фонду або
-н =o]атковi кошти з обласного бюджету.

Э -.    Рiшення  про  використання 'коштiв  резервного  фонду  для  покриття
фiшЕзі`ііЕLпго  дефiциту  Пiдприсмства  може  бути  прийняте  тiльки  обласною
mшmэ 3з пііданням директора Пiдприсмства.

i i     Пi]при€мство   мас   право   отримувати   плату   за  надання   послуг,
нm]Ё::ij-г-:ня  робiт  у  порядку,  визначеному  чинним  законодавством  Укра.].ни,
пш-..+-:,=:i!    ,\Iатерiальнi    та    фiнансовi    ресурси    в    установленому    порядку,
шн=р_ч:.-im"   1ранти,  дарунки  та  благодiйнi  внески  в  межах  та  у  порядку,
нн-=,±--:эно.\1.\. чинним законодавством для бюджетних установ.

\i i.    Пiдприсмство   зобов'язане  приймати  та  виконувати  доведенi  до
m:h  в  .\.становленому  чинним  законодавством  Укра.і.ни  порядку  державнi
Ё:IзLіення та замовлення департаменту охорони здоров'я, враховувати .і.х при
іфL=щ:.ваннi    фiнансового   плану,    визначеннi    перспектив    економiчного    i
чm=iіьного  розвитку  та  виборi  контрагентiв,  а  також  складати  i  виконувати
фL-iiii:совнй план (рiчний та з поквартальною розбивкою) на кожен наступний
m_

ni



$.10.  Планування  господарсько.і.  некомерцiйно.і.  дiяльностi  здiйснюсться
ШL=г?нс\Iством шляхом складання рiчних фiнансових планiв у порядку та за
фпFщL`ю. що визначенi обласною радою.

$.11.  директор  зобов'язаний  спрямовувати  цiяльнiсть  Пiдпри€мства  на
-щі.і:-:ання рiчного фiнансового плану з метою одержання запланованих сум
]ып=iв.  не  припускаючись  при  цьому  витрат  невиробничого  характеру,  не
щ=бачених рiчним фiнансовим планом.

S.i=.  Вартiсть    робiт    та    послуг,    що    здiйснюються    Пiдприсмством,
п[=+=-:ч] ЕLіюються вiдповiдно до чинного законодавства Укра.і.ни.

S.13.  Вi]носини  Пiдприсмства з iншими установами, органiзацiями у всiх
афi`: ]iя.іьностi здiйснюс на основi договорiв.

S.:i.  L"    досягнення    свос.і.   мети    i   рiшення    поставлених   завдань
П=Ii!Hіствомасправо:

-:` к.іа]ати  вiд  свого  iменi  рiзного  роду  цивiльно-правовi,  господарськi
jm,фL`:;!.   виступати   позивачем   i   бути   вiдповiдачем   у   судах   загально.і.
-_t=3!:i(Ii'1.:

~  3=iГIснювати iншi права, що не суперечать зяконодавству Укра.і.ни.
s.:5.  L"   закупiвель   товарiв,   робiт,   послуг  Пiдприсмство   застосовус

шЕLгч=Ё_-..?:! 3ак+'пiвель, визначенi чинним законодавством Укра.і.ни.
s  :t`.  Lы      здiйснення      господарсько.і.,      некомерцiйно.і.      дiяльностi

ШЕFё±-:`!.`=возалуча€iвикористовусматерiально-технiчнi,фiнансовi,трудовi
Е  ±  г€:}-рси,  використання  яких  не  заборонено  чинним  законодавством
ъ_г=~=-

6. : -   Пi]присмство  самостiйно  визнача€  свою  органiзацiйну  структуру,
-ni=гLт+: --:нсе.іьнiсть працiвникiв i затверджу€ штатний розпис вiдповiдно до
-вг =i!=-=:-:і`го законодавства та цього Статуту.

$ :S.  Реж1п1   роботи   Пiдприсмства   визначас   директор   Пiдпри€мства
Пшч==-:,o =о виі{ог чинного законодавства та цього Статуту.

S :®   }-   надзвичайних   умовах   Пiдприсмство   працюс   згiдно   планiв
пш=ь=,L`=   сборони   Пiдпри€мства,   органiв   виконавчо.і.   влади,   мiсцевого
-эч=5Ff_т:.вання.департаментуохорониздоров'я.

S=h:р.  m]при€мство  може  проводити  зовнiшньоекономiчну  дiяльнiсть  у
±ші.5i=г:і``тi ]О чинного законодавства Укра.і.ни.

розд1л 1х
3В1ТН1СТЬ ТА ПЕРЕВ1РКА д1ЯЛЬНОСТ1 П1дПРИ€МСТВА

J.:.    Пi]присмство   здiйснюс   бухгалтерський   облiк,   веде   фiнансову,
€н:If.``=f{чн}-  та  кадрову  звiтнiсть  у  встановленому  чинним  законодавством
}-Fi=:-:i€-lоряJку.

ц].=     Пiтприемство  щоквартально  нада€  Харкiвськiй  обласнiй  радi  та
.ЕЕ====i\іент}-   охорони   здоров'я   звiт   про   пiдсумки   свос.і.   господарсько.і.
Ешщ``чегцil-Iно.і.дiяльностi.

ф_:+.    Пiдпри€мство     щомiсячно     надас     Харкiвськiй     обласнiй     радi
Ф=гт`!зцiю про нарахування та перерахування плати за оренду майна спiльно.і.
ш:з.::~:LT``тi   територiальних  1ромад  сiл,   селищ,  мiст  Харкiвсько.і.  областi,  що
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знаходиться   в   оперативному   управлiннi   Пiдприсмства,   за   встановленою
формою.

9.4.    Пiдпри€мство щоквартально нада€ iнформацiю про орендарiв, яким
передано в оренду майно спiльно.і. власностi територiальних громад сiл, селищ,
_\Iiст Харкiвсько.і. областi, за встановленою формою.

9.5.    Обласна рада мас право проводити плановi та позаплановi перевiрки
ефективностi  використання  майна,  закрiпленого  за  Пiдпри€мством  на  правi
оперативного управлiння та виконання керiвником умов контракту.

9.6.    Контроль    за    окремими    сторонами    дiяльностi    Пiдпри€мства
3]iйснюють   державнi   контролюючi   органи,   на   якi   покладено   нагляд   за
іЭiнансово-економiчною,      господарською     та     трудовою     дiяльнiстю     у
зiтповiдностi з чинним законодавством Укра.і.ни.

9.7.    Посадовi     особи     органiв     виконавчо.і.     влади     'га     мiсцевого
:а.\юврядування    можуть    давати    Пiдпри€мству    вказiвки    у    межах    сво.і.х
.іовноважень.

9.8.    Контроль  якостi   продуктiв   з   донорсько.і.  кровi   на   Пiдпри€мствi
3]iйсню€ться      шляхом     експертизи     вiдповiдностi     якостi      виробництва
`.ti-л\-народним принципам доказово.і. медицини, галузевим вимогам, стандартам в
``ферi охорони здоров'я та законодавству.

розд1л х
порядок внЕсЕння зм1н до стАтуту

•і.: .   3.\Iiнн  ]о  Статуту  здiйснюються  шляхом  викладання  його  у  новiй

=€==:.`-iіi-і.  та  вносяться  за  тi€ю  ж  процедурою,  за  якою  затверджувався  i  сам
L т =т-. т .

. .=    Ш +\іiни набувають чинностi з моменту державно.і. ре€страцi.і. Статуту
з  =",: з_;-i  =,€=зf:нi .,..

розд1л х1
припинЕння п1дпри€мствА

:  :.   іl.=i!шнення    Пiдприсмства    здiйснюеться    шляхом    реорганiзацi.і.
№і'Ёш=€. == ,:-+:=нання. подiлу, видiлення чи перетворення) або лiквiдацi.і..

:    .-==;{гіі{нення  Пiдпри€мства проводиться за рiшенням  обласно.і. ради
m!Il-.6j±ш|:lЗii-4-=:~.сто   органу)   або   за  рiшенням   суду,   у   порядку   вСтановлеНОМУ
qшЁЁ-.~_ч  -ii`-= :~: ,:і,=3зство\і Укра.і.ни.

._=    -.`   :=3;   прппинення  Пiдпри€мства  працiвникам,   що  звiльняються,
шіщ=:.~=г*,Е    =і`hтрII.\іання    .і.х    прав    i    iнтересiв    вiдповiдно    до    трудового
-,сLЕiзl-:-=+-:.:ра.1.шI.

. :  L   'L`   :`а3:  прнш1нення  Пiдприсмства  його  активи  передаються  iншiй
ЕЕiЁЁ=н=.=г,:Iэ:э-!   с:ганi3іцi.і.  вiдповiдного   виду  або  зараховуються  до  доходу
тЕтщm, ,:'_-r,=а-= т1` .

= = ~<    .~.=.;.:=;€:і:ены  Пi]прис`.\Iства здiйснюсться з  моменту  внесення  запису
шС-іLm':  =€::+.iБно[-,:,. ресі`тр}J юридичних осiб та фiзичних осiб -пiдпри€мцiв
u Ш-В: Ь.i=.'1.-`.  '.= :'Э`\1.. З j Н Ь .
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