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КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII. СКЛИКАИНЯ  .................................................................................................. 

РІШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  
VII скликання  Ns 683-43-VII від  27.02.2020 року  «Про  затвердження  Статуту  

Комунального  некомерційного  підприемства  «Районна  стоматологічна  
поліклініка  Киево-Святошинської  районної  ради» у  новій  редакції» 

Відповідно  до  ст. 43, 44, 60 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні» , Господарського  кодексу  України, розглянувши  подання  Комунального  
некомерційного  підприемства  «Районна  стоматологічна  поліклініка  Киево- 
Святошинської  районної  ради» Ns 90 від  16.06.2020 року, враховуючи  висновки  і  
рекомендації  постійної  комісії  з  питань  управління  комунальним  майном, 
діяльності  комунальних  підприемств, житлово-комунального  господарства, 
паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  технологій, районна  рада  

вирішила: 

1. Внести  наступні  зміни  до  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  
VII скликання  Ns 683-43-VII від  27.02.2020 року  «Про  затвердження  Статуту  
Комунального  некомерційного  підприемства  «Районна  стоматологічна  поліклініка  
Киево-Святошинської  районої  ради» у  новій  редакції»: 

1.1. добавити  пункт  1 наступного  змісту: «Визначити  уповноваженим  
органом  управління  Комунального  некомерційного  підприемства  «Районна  
стоматологічна 	поліклініка 	Киево-Святошинської 	районної 	ради» 
Киево-Святошинську  районну  державну  адміністрацію  Київської  області». 

1.2. пункти  1-4 вважати  відповідно  пунктами  2-5. 
2. В  іншій  частині  рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  VII 

скликання  Ns 683-43-VII від  27.02.2020 року  залишаеться  без  змін. 
3. Затвердити  Статут  Комунального  некомерційного  підприемства  «Районна  

стоматологічна  поліклініка  Киево-Святошинської  районної  ради» у  новій  редакції, 
що  додаеться . 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  
районної  ради  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  
комплексу  та  енергозберігаючих  технологій . 

Голова  ради 	 Д.М. Гусятинський  

м. Київ  
09 липня  2020 року  
Ns 709-46-VII 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  46 сесії  
Киево-Святошинської  районної  ради  
Київської  області  VII скликання  
від  « 09» липня  2020 Ns 709-46-VI 

ПОГОДЖЕНО  
Розпорядження  
в.о. голови  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  
Київської  області  
від  « 24» квітня  2020 рік  Ns 301 

СТАТУТ  
КОМУНАЛЬНОГО  НЕКОМЕРЦІЙНОГО  

ПІДПРИСМСТВА«РАЙОННА  СТОМАТОЛОГІЧНА  

ПОЛІКЛІНІКАКИСВО -СВЯТОШИНСЬКОЇ  

РАЙОННОЇ  РАДИ» 

М. Київ  
2020 



1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  

1. L Комунальне  некомерційне  підприемство  «Районна  стоматологічна  
поліклініка  Киево-Святошинської  районної  ради» (далі  - Підприемство) е  
лікувально -профілактичним  закладом  окорони  здоров 'я  - неприбутковим  
Підприемством , що  надае  медичну  стоматологічну  допомогу  (безоплатно  - 
для  окремик  категорій  населення, визначеник  чинним  законодавством ) та  
медичні  стоматологічні  послуги  будь-яким  особам  в  порядку  та  на  умовак, 
встановленик  законодавством  України  та  цим  Статутом, а  також  вживае  
закоди  з  профілактики  закворювань  населення  та  підтримання  громадського  
здоров 'я. 

1.2. Підприемство  створене  відповідно  до  рішення  Киево- 
Святошинської  районної  ради  (надалі  - Засновник) N2 469-29-VII 
від  06 вересня  2018 року, відповідно  до  Законів  України  «Основи  
законодавства  України  про  окорону  здоров 'я», «Про  державні  фінансові  
гарантії  медичного  обслуговування  населення», «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», статей  104, 105, 106, 107, 108 Цивільного  кодексу  
України, статей  59, 78, 137 Господарського  кодексу  України, Концепції  
реформи  фінансування  системи  окорони  здоров 'я, скваленої  розпорядженням  
Кабінету  Міністрів  України  від  30 листопада  2016 року  N21013-p, з  метою  
зміни  господарсько -правового  статусу  Комунального  закладу  Киево- 
Святошинської  районної  ради  «Киево-Святошинська  районна  стоматологічна  
поліклініка» шляком  перетворення  (реорганізації) з  бюджетної  установи  у  
комунальне  некомерційне  підприемство . 

1.3. Підприемство  е  правонаступником  усього  майна, усік  майновик  і  
немайновик  прав  та  обов'язків  Комунального  закладу  Киево-Святошинської  
районної  ради  «Киево-Святошинська  районна  стоматологічна  поліклініка». 

1.4. Підприемство  засноване  на  основі  відокремленої  частини  майна  
спільної  власності  територіальник  громад  сіл, селища, міст  Киево- 
Святошинського  району. 

1.5. Засновником  Підприемства  е  територіальні  громади  сіл, селища, 
міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області  в  особі  Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області  (надалі  - Засновник), яка  на  
підставі  пункту  27 частини  1 статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», статтей l, 2, 14, пункту  4 частини  1 статті  18 
Закону  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації», Рішення  N2 683-43-VII 
від  27.02.2020 року  Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  
«Про  затвердження  Статуту  Комунального  некомерційного  підприемства  
«Районна  стоматологічна  поліклініка  Киево-Святошинської  районної  ради» у  
новій  редакції», Рішення  N2 709-46-VII від  09.07.2020 року  Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області  «Про  внесення  змін  до  
рішення  Киево-Святошинської  районної  ради  VII скликання  N2 683-43-VII від  
27.02.2020 року  «Про  затвердження  Статуту  Комунального  некомерційного  
підприемства  «Районна  стоматологічна  поліклініка  Киево-Святошинської  
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районної  ради» у  новій  редакції» делегувала  свої  повноваження  щодо  
управління  Підприемством  з  метою  подальшого  фінансування, контролю  за  
забезпеченням  діяльності  та  ефективності  використання  майна  Підприемства  
Киево-Святошинській  районній  державній  адміністрації  Київської  області  
(надалі  - Уповноважений  орган  управління). 

1 .б. Підприемство  е  підпорядкованим , підзвітнім  і  підконтрольним  
Засновнику  та  Уповноваженому  органу  управління . 

1.7. Підприемство  здійснюе  господарську  некомерційну  діяльність, 
спрямовану  на  досягнення  соціальник  та  іншик  результатів  у  сфері  окорони  
здоров 'я, без  мети  одержання  прибутку, а  також  приймае  участь  у  виконанні  
державник  та  місцевик  програм  у  сфері  окорони  здоров 'я  в  установленому  
порядку. 

1.8. Підприемство  у  своїй  діяльності  керуеться  Конституціею  України, 
Господарським  кодексом  України, Цивільним  кодексом  України, Бюджетним  
кодексом  України, Кодексом  законів  про  працю, законами  України, у  тому  
числі  Законом  України  «Основи  законодавства  України  про  окорону  
здоров 'я», постановами  Верковної  Ради  України, актами  Президента  України  
та  Кабінету  Міністрів  України, загальнообов 'язковими  для  всік  закладів  
окорони  здоров 'я  наказами  та  інструкціями  Міністерства  окорони  здоров 'я  
України, загальнообов 'язковими  нормативними  актами  іншик  центральник  
органів  виконавчої  влади, відповідними  рішеннями  місцевик  органів  
виконавчої  влади  і  органів  місцевого  самоврядування , цим  Статутом . 

2. ПАЙМЕПУВАППЯ  ТА  МІСЦЕЗПАХОДЖЕППЯ  

2.1. Найменування : 
2.1.1. Повне  найменування  Підприемства  - Комунальне  некомерційне  

підприемство  «Районна  стоматологічна  поліклініка  Киево-Святошинської  
районної  ради». 

2.1.2. Скорочене  найменування  Підприемства- КНП  «РСП  Киево- 
Святошинської  районної  ради». 

2.2. Місцезнакодження  Підприемства : 08153, Київська  область, Киево- 
Святошинський  район, місто  Боярка, вулиця  Молодіжна, 74. 

З. МЕТА  ТА  ПРЦМЕТ  ДІЯЛЬПОСТІ  

3.1. Основною  метою  діяльності  Підприемства  е: 
3.1.1. Надання  населенню  згідно  з  вимогами  відповідник  нормативно - 

правовик  актів  стоматологічної  допомоги  та  стоматологічник  медичник  
послуг, спрямованик  на  збереження, поліпшення  та  відновлення  здоров 'я  
населення . 

3.1.2. Здійснення  іншої  діяльності  необкідної  для  належного  
забезпечення  профілактики, діагностики  та  лікування  тканин  ротової  
порожнини  і  зубів. 
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3.1.3. Організація  взаемодії  з  іншими  закладами  окорони  здоров 'я  з  
метою  забезпечення  наступництва  у  наданні  медичної  допомоги  на  різник  
рівняк  та  ефективного  використання  ресурсів  системи  медичного  
обслуговування. 

3.2. Відповідно  до  поставленої  мети  Предметом  діяльності  
Підприемства  е  : 

3.2.1. Здійснення  медичної  практики  відповідно  до  спеціалізації  та  
згідно  з  отриманою  ліцензіею  (дозволом). 

3.2.2. Своечасне  і  якісне  медичне  обстеження, лікування  і  реабілітація  
паціентів  стоматологічного  профілю  в  амбулаторник  умовак. 

3.2.3. Організація  і  забезпечення  надання  безоплатної  медичної  
стоматологічної  допомоги  та  безоплатник  медичник  послуг  окремим  
категоріям  населення, визначеник  чинним  законодавством  України  та  
дитячому  населенню . 

3.2.4. Забезпечення  повного  і  якісного  обстеження, встановлення  
діагнозу  і  організація  своечасного  лікування, консультативної  медичної  
стоматологічної  допомоги  та  направлення  паціентів  до  іншик  закладів  
окорони  здоров 'я. 

3.2.5. Надання  медичник  стоматологічник  та  іншик  послуг, не  
забороненик  чинним  законодавством  України, фізичним  та  юридичним  
особам  на  платній  основі, у  порядку  та  за  тарифами  
встановленими /затвердженими  уповноваженим  органом . 

3.2.6. Обслуговування  викликів  на  дому  з  виїздом  автомобільним  
транспортом  Підприемства, при  наявності  медично  обrрунтованик  умов  
неможливості  паціента  з'явитись  на  прийом . 

3.2.7. Забезпечення  доступності, ефективного  використання  кадровик, 
матеріальник  і  фінансовик  ресурсів, спрямованик  на  покращення  здійснення  
медичної  практики . 

3.2.8. Повне  забезпечення  безкоштовною  висококваліфікованою  
зубопротезною  медичною  допомогою  відповідник  категорій  населення  у  
відповідності  з  чинним  законодавством  України. 

3.2.9. Вивчення  та  впровадження  в  практику  Підприемства  сучасник  
форм  і  закодів  діагностики, лікування  стоматологічник  закворювань, 
організації  передовик  методів  роботи. 

3.2.10. Використання  різноманітник  медичник  препаратів, медичного  
стоматологічного  та  іншого  устаткування  і  обладнання, а  також  різник  
методів  та  форм  лікування  стоматологічник  закворювань  згідно  із  чинним  
законодавством  України. 

3.2.11. Вивчення  і  аналіз  закворюваності  стоматологічними  кворобами  
населення, що  обслуговуеться  Підприемством . 

3.2.12. Експертиза  тимчасової  непрацездатності  кворик, видача  листків  
непрацездатності  і  рекомендацій  по  раціональному  працевлаштуванню , 
направлення  в  лікарсько-трудові  експертні  комісії  осіб  з  ознаками  стійкої  
втрати  непрацездатності . 
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3.2.13. Здійснення  комплексу  реабілітаційного  лікування  патологій  
щелепно-лицевої  ділянки  в  амбулаторник  умовак. 

3.2.14. Організація  і  проведення  закодів, спрямованик  на  ранне  
виявлення  кворик  з  онкологічними  закворюваннями  щелепно-лицевої  
ділянки  і  своечасне  їк  направлення  на  профільне  лікування . 

3.2.15. Надання  екстреної  медичної  амбулаторної  допомоги  паціентам  
при  гострик  стоматологічник  закворюванняк  і  травмак  щелепно-лицевої  
ділянки . 

3.2.16. Застосування  в  процесі  лікування  наркотичник  засобів, 
псикотропник  речовин  та  прекурсорів, а  також  їк  придбання, зберігання, 
відпуск, перевезення  і  знищення  при  наявності  ліцензії. 

3.2.17. Забезпечення  підготовки, перепідготовки  та  підвищення  
кваліфікації  працівників  підприемства . 

3.2.18. Розвиток  і  підвищення  ефективності  лікування . 
3.2.19.Забезпечення  права  громадян  на  вільний  вибір  лікаря, у  

визначеному  законодавством  порядку. 
3.2.20. дотримання  персоналом  норм  етики  і  деонтології . 
3.2.21. Аналітично -інформаційна  діяльність . 
3.2.22. Забезпечення  дотримання  санітарник  норм  і  правил  при  

експлуатації  обладнання, а  також  вимог  санітарно -гігіенічного  і  
протиепідемічного  режимів  в  структурник  підрозділак . 

3.2.23. Забезпечення  дотримання  правил  і  норм  текніки  безпеки, 
окорони  праці  і  протипожежної  безпеки . 

3.2.24. 	Здійснення 	кваліфікованої 	лікарської 	експертизи  
працездатності . 

3.2.25. Підприемство  е  власником  персональник  даник  з  метою  
забезпечення  реалізації  трудовик  відносин, адміністративно -правовик  
відносин  у  сфері  окорони  здоров 'я, відносин  у  сфері  букгалтерського  обліку. 

3.2.26. Участь  у  проведенні  інформаційної  та  освітньо-роз'яснювальної  
роботи  серед  населення  щодо  формування  здорового  способу, гігіенічне  
виковання  населення, організація  санітарно-освітньої  роботи  по  профілактиці  
стоматологічник  закворювань . 

3.2.27. Забезпечення  дотримання  стандартів  медичної  практики  
стоматологічного  профілю . 

3.2.28. Являеться  базою  для  підготовки  лікарів-інтернів  і  виробничої  
практики  студентів  стоматологічник  факультетів  медичник  навчальник  
закладів . 

3.2.29. Участь  у  підготовці  медичник  працівників  шляком  надання  баз  
для  навчання  студентів /курсантів  вищик  навчальник  медичник  закладів, 
середнік  навчальник  медичник  закладів  на  підставі  укладеник  договорів . 

3.2.30. Організація  надання  населенню  допомоги  більш  високого  рівня  
спеціалізації  на  базі  іншик  закладів  окорони  здоров 'я  шляком  спрямування  
паціентів  до  цик  закладів  в  порядку, встановленому  законодавством . 

5 



3 .2 .3 1 .Підприємство  мае  право, у  межак, узгодженик  плановик  завдань  
та  кошторисів  з  Уповноваженим  органом  управління, направляти  
спеціалістів  на  навчання, стажування, тощо  за  кордон  та  використовувати  
іноземник  спеціалістів  у  своїй  роботі  згідно  з  чинним  законодавством  
України. 

3.3. Головними  напрямами  діяльності  Підприемства  е  надання  
населенню  лікувально -профілактичної  та  стоматологічної  допомоги  в  
амбулаторник  умовак  по  наступник  спеціальностяк : 

- загальна  стоматологія, дитяча  стоматологія, ортодонтія, ортопедична  
стоматологія, терапевтична  стоматологія, кірургічна  стоматологія, 
фізіотерапія, рентгенологія, комп'ютерна  діагностика, організація  
управління; 

- молодшик  факівців : текнік  зубний, рентгенолаборант , сестра  медична  
операційна, сестра  медична, сестра  медична  з  фізіотерапії, сестра  медична  зі  
стоматології, статистик  медичний . 

3.4. Предметом  діяльності  Підприемства  можуть  також  бути  інші  види  
діяльності, які  не  заборонені  чинним  законодавством  України. Окремими  
видами  діяльності  Підприемство  може  займатись  тільки  на  підставі  дозволу  
(ліцензії), згідно  з  чинним  законодавством  України. 

4. ПРАВОВИЙ  СТАТУС  

4.1. Підприемство  е  юридичною  особою  публічного  права. Права  та  
обов'язки  юридичної  особи  Підприемство  набувае  з  дня  його  державної  
реестрації . 

4.2. Підприемство  користуеться  закріпленим  за  ним  комунальним  
майном, що  е  спільною  власністю  територіальник  громад  сіл, селища, міст  
Киево-Святошинського  району  на  праві  оперативного  управління . 

4.3. Підприемство  здійснюе  некомерційну  господарську  діяльність, 
організовуе  свою  діяльність  відповідно  до  фінансового  плану, погодженого  
Уповноваженим  органом  управління  (Головним  розпорядником  бюджетник  
коштів), самостійно  організовуе  надання  медичник  послуг  за  цінами  
(тарифами), що  визначаються  в  порядку, встановленому  чинним  
законодавством  України  або  на  безоплатник  умовак  відповідно  до  державник  
та  місцевик  програм, та  встановлюються  Підприемством . 

4.4. Підприемство  мае  право  застосовувати  в  своїй  роботі  тимчасові  
тарифи  на  послуги, в  межак  чинного  законодавства  України, у  разі  подання  
їк  на  встановлення  до  уповноваженик  органів, на  період  до  їк  встановлення . 

4.5. Збитки, завдані  Підприемству  внаслідок  виконання  рішень  органів  
державної  влади  чи  органів  місцевого  самоврядування , які  було  визнано  
судом  неконституційними  або  недійсними, підлягають  відшкодуванню  
зазначеними  органами  добровільно  або  за  рішенням  суду. 

4.6. Для  здійснення  господарської  некомерційної  діяльності  
Підприемство  залучае  і  використовуе  матеріально -текнічні, фінансові, 
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трудові  та  інші  види  ресурсів, використання  якик  не  заборонено  
законодавством. 

4.7. Підприемство  мае  самостійний  баланс, розракунковий  та  інші  
ракунки  в  установак  Державної  казначейської  служби  України, печатку  зі  
своїм  найменуванням  встановленого  зразка, бланки  організаційно - 
розпорядної  документації  і  штампи, необкідні  для  організації  своеї  роботи, 
інші  необкідні  реквізити . 

4.8. Підприемство  здійснюе  закупівлю  товарів, робіт  чи  послуг  
відповідно  до  законодавства  України. 

4.9. Підприемство  мае  право  укладати  угоди, набувати  майновик  та  
особистик  немайновик  прав, нести  обов 'язки, бути  особою, яка  бере  участь  у  
справі, що  розглядаеться  в  судак  України  та  міжнародник  чи  третейськик  
судак. 

4.10. Підприемство  визначае  свою  організаційну  структуру, встановлюе  
чисельність  і  затверджуе  штатний  розпис . 

4.11. Підприемство  надае  медичну  стоматологічну  допомогу  
(безоплатно  - для  окремик  категорій  населення, визначеник  чинним  
законодавством  України) та  медичні  стоматологічні  послуги  на  підставі  
ліцензії  на  медичну  практику. Підприемство  мае  право  здійснювати  лише  ті  
види  медичної  практики, які  дозволені  органом  ліцензування  при  видачі  
ліцензії  на  медичну  практику. 

5. СТАТУТНИЙ  КАПІТАЛ, МАЙНО  ТА  ФІНАНСУВАННЯ  

5.1. Майно  Підприемства  е  комунальною  власністю  і  закріплюеться  за  
ним  на  праві  оперативного  управління . Майно  Підприемства  становлять  
необоротні  та  оборотні  активи, основні  засоби  та  грошові  кошти, а  також  
інші  цінності, передані  йому  Засновником  у  процесі  перетворення  бюджетної  
установи  Комунального  закладу  Киево-Святошинської  районної  ради  
„Киево-Святошинська  районна  стоматологічна  поліклініка"в  комунальне  
некомерційне  підприемство  „Районна  стоматологічна  поліклініка  Киево- 
Святошинської  районної  ради", вартість  якик  відображаеться  у  
самостійному  балансі  Підприемства . Підприемство  володіе  та  користуеться  
зазначеним  майном . У  разі  ліквідації  Підприемства  майно  та  кошти, що  
належать  до  комунальної  власності  територіальник  громад  сіл, селищ, міст  
Киево-Святошинського  району, підлягають  безоплатній  передачі  на  баланс  
одній  або  кільком  неприбутковим  організаціям  відповідного  виду  або  
зараковуються  до  докоду  бюджету. 

5.2. Підприемство  не  мае  права  відчужувати  або  іншим  способом  
розпоряджатись  закріпленим  за  ним  майном, що  належить  до  основник  
засобів, без  попередньої  згоди  Засновника . 

5.3 Усі  питання, які  стосуються  відмови  від  права  на  земельну  ділянку, 
що  знакодиться  на  балансі  Підприемства  або  її  відчуження, вирішуються  
Засновником  та  Уповноваженим  органом  управління . 
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5.4. Джерелами  формування  майна  та  коштів  Підприемства  е: 
5.4.1. Комунальне  майно, передане  Підприемству  відповідно  до  

рішення  Засновника  про  перетворення  комунальної  бюджетної  установи  в  
комунальне  некомерційне  підприемство . 

5.4.2. Кошти  місцевого, регіонального  та/або  державного  бюджету, 
державник  фондів  (Бюджетні  кошти). 

5.4.3. Власні  надкодження  Підприемства : кошти  та  інше  майно, 
одержані  від  реалізації  продукції  (робіт, послуг), кошти  від  здачі  в  оренду  (за  
згодою  Засновника) майна, закріпленого  на  праві  оперативного  управління . 

5.4.4. Цільові  кошти. 
5.4.5. Кредити  банків . 
5.4.6. Майно, придбане  у  іншик  юридичник  або  фізичник  осіб. 
5.4.7. Майно, що  надкодить  безоплатно  або  у  вигляді  безповоротної  

фінансової  допомоги  чи  добровільник  благодійник  внесків, пожертвувань  
юридичник  і  фізичник  осіб; надкодження  коштів  на  виконання  програм  
соціально -економічного  розвитку  регіону, програм  розвитку  медичної  галузі. 

5.4.8. Майно, отримане  з  іншик  джерел, не  забороненик  чинним  
законодавством  України. 

5.4.9. Кошти, отримані  за  договорами  з  центральним  органом  
виконавчої  влади, що  реалізуе  політику  у  сфері  державник  фінансовик  
гарантій  медичного  обслуговування  населення . 

5.4.10. Інші  джерела, не  заборонені  чинним  законодавством  України. 
5.5. Докоди  Підприемства  використовуються  виключно  для  

фінансування  видатків  на  утримання, реалізації  мети, предмету  та  напрямків  
діяльності  Підприемства . 

5.6. Вилучення  майна  Підприемства  може  мати  місце  лише  у  випадкак, 
передбаченик  чинним  законодавством  України. 

5.7. Статутний  капітал  Підприемства  становить :50 000 (п'ятдесят  
тисяч) гривень  00 копійок. 

5.8. Підприемство  може  одержувати  кредити  для  виконання  статутник  
завдань  під  гарантію  Засновника . 

5.9. Підприемство  мае  право  надавати  в  оренду  майно, закріплене  за  
ним  на  праві  оперативного  управління, юридичними  та  фізичними  особами  
відповідно  до  чинного  законодавства  України  за  погодженням  з  
Засновником. 

5.10. Підприемство  самостійно  здійснюе  оперативний, букгалтерський  
облік, веде  статистичну, букгалтерську  та  медичну  звітність  і  подае  її  
органам, уповноваженим  здійснювати  контроль  за  відповідними  напрямами  
діяльності  Підприемства  у  визначеному  законодавством  порядку. 

5.11. Підприемство  відповідае  за  своїми  зобов 'язаннями  лише  коштами, 
що  перебувають  у  його  розпорядженні . 

5.12. Порядок  розподілу  та  використання  коштів  Підприемства, 
отриманик  від  здійснення  господарської  некомерційної  діяльності, 
визначаеться  Директором  Підприемства . 



5.13. Власні  надкодження  Підприемства  використовуються  відповідно  
до  чинного  законодавства  України. 

б. ПРАВА  ТА  ОБОВ'ЯЗКИ. 

б. 1. Підприемство  мае  право: 
б. 1 . 1. Звертатися  у  порядку, передбаченому  законодавством , до  

центральник  та  місцевик  органів  виконавчої  влади, органів  місцевого  
самоврядування , а  також  підприемств  і  організацій  незалежно  від  форм  
власності  та  підпорядкування , для  отримання  інформації  та  матеріалів, 
необкідник  для  виконання  покладеник  на  Підприемство  завдань . 

б. 1 .2. Самостійно  планувати, організовувати  і  здійснювати  свою  
статутну  діяльність, визначати  основні  напрямки  свого  розвитку  відповідно  
до  своїк  завдань  і  цілей, у  тому  числі  спрямовувати  отримані  від  
господарської  діяльності  кошти  на  утримання  Підприемства  та  його  
матеріально -текнічне  забезпечення . 

б. 1 . 3. Укладати  господарські, інвестиційні  угоди, договори  державно- 
приватного  партнерства  з  підприемствами , установами, організаціями  
незалежно  від  форм  власності  та  підпорядкування , а  також  фізичними  
особами  відповідно  до  законодавства  України. 

б. 1 .4. Здійснювати  співробітництво  з  іноземними  організаціями  
відповідно  до  законодавства  України. 

б. 1 . 5. Самостійно  визначати  напрямки  використання  грошовик  коштів  
у  порядку, визначеному  чинним  законодавством  України. 

б. 1 .б. Організовувати  будівництво, реконструкцію , капітальний  та  
поточний  ремонт, придбання  та  списання  основник  фондів  у  визначеному  
законодавством  порядку. 

б. 1 . 7. Залучати  підприемства, установи  та  організації  для  реалізації  
своїк  статутник  завдань  у  визначеному  законодавством  порядку. 

б. 1 .8. Взаемодіяти  з  іншими  установами, органами  виконавчої  влади  та  
місцевого  самоврядування  з  питань, що  відносяться  до  компетенції  
Підприемства, а  також  з  іншими  закладами  окорони  здоров 'я, науковими  
установами  та  фізичними  особами-підприемцями . 

б. 1 .9. Надавати  консультативну  допомогу  з  питань, що  належать  до  
його  компетенції, спеціалістам  іншик  закладів  окорони  здоров 'я  на  їк  запит. 

б. 1 . 1 О  Створювати, реорганізовувати , ліквідовувати  структурні  
підрозділи  Підприемства  відповідно  до  чинного  законодавства  України. 

б. 1 . 1 1. Здійснювати  інші  права, що  не  суперечать  чинному  
законодавству. 

6.2. Обов'язки  Підприемства : 
6.2.1. Здійснювати  букгалтерський  облік, вести  фінансову  та  

статистичну  звітність  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України. 
6.2.2. Керуватись  у  своїй  діяльності  Конституціею  України, законами  

України, актами  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  України, 
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нормативно -правовими  актами  Міністерства  окорони  здоров 'я  України, 
іншими  нормативно -правовими  актами  та  цим  Статутом . 

6.2.3. Надавати  медичну  стоматологічну  допомогу  (безоплатно  - для  
окремик  категорій  населення, визначеник  чинним  законодавством ) та  
медичні  стоматологічні  послуги  в  амбулаторник  умовак  відповідно  до  
державник  соціальник  та  галузевик  стандартів  у  сфері  окорони  здоров 'я  за  
видами, які  передбачені  ліцензіею  на  медичну  практику, виданої  
центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері  окорони  здоров 'я. 

6.2.4. Отримувати  ліцензію  на  проведення  господарської  діяльності  з  
медичної  практики . 

6.2.5. Розробляти  Статут, структуру, штатний  розпис  Підприемства  та  
затверджувати  їк  у  встановленому  порядку. 

6.2.6. Забезпечувати  цільове  використання  закріпленого  за  
Підприемством  майна. 

6.2.7. Створювати  для  працівників  належні  і  безпечні  умови  праці, 
забезпечувати  додержання  чинного  законодавства  України  про  працю, 
правил  та  норм  окорони  праці, текніки  безпеки, соціального  стракування . 

6.2.8. Забезпечувати  своечасну  сплату  податковик  та  іншик  
обов'язковик  платежів  з  уракуванням  своеї  статутної  діяльності  та  відповідно  
до  чинного  законодавства  України . 

6.2.9. Розробляти  та  реалізовувати  кадрову  політику, контролювати  
підвищення  кваліфікації  працівників . 

6.2.10. Здійснювати  закоди  з  удосконалення  організації  своеї  
діяльності . 

6.2.12. Зберігати  за  місцем  провадження  діяльності : 
6.2.12.1. Нормативно -правові  документи, у  тому  числі  нормативні  

документи  з  питань  стандартизації, необкідні  для  провадження  відповідного  
виду  господарської  діяльності . 

6.2.12.2. Обліково-звітні  статистичні  форми  відповідно  до  заявленик  
спеціальностей . 

6.2.12.3. Санітарний  та  текнічний  паспорти  рентгенологічного  кабінету  
Підприемства . 

6.2.12.4. Акредитаційний  сертифікат  Підприемства . 
6.2.12.5. документи, у  якик  зазначаеться  рівень  кваліфікації  медичник  

працівників . 
6.2.13. Здійснювати  оперативну  діяльність  з  матеріально -текнічного  

забезпечення  роботи  Підприемства . 
6.2.14. Використовувати  у  роботі  систему  стандартів  у  сфері  окорони  

здоров 'я  в  Україні . 
6.2.15. Забезпечувати  право  паціента  на  вільний  вибір  лікаря  і  закладу  

окорони  здоров 'я. 
6.2.16. Забезпечувати  надання  медичної  інформації  з  уракуванням  

обмежень, встановленик  законодавством . 
6.2.17. Забезпечувати  дотримання  права  на  лікарську  таемницю . 
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6.2.18. Отримувати  інформовану  добровільну  згоду  паціента/законного  
представника  на  проведення  діагностики, лікування  та  на  проведення  
оперативного  втручання  та  знеболення . 

6.2.19. Вишукувати  можливості  матеріальної  зацікавленості  як  у  
результатак  особистої  праці  кожного  працівника, так  і  у  загальник  підсумкак  
діяльності . 

6.2.20. Акумулювати  власні  надкодження  та  витрачати  їк  в  інтересак  
Підприемства  відповідно  до  чинного  законодавства  України  та  цього  
Статуту. 

7. УПРАВЛІННЯ  ПІДПРНЕМСТВОМ  ТА  ГРОМАДСЬКНЙ  
КОНТРОЛЬ  ЗА  його  ДІЯЛЬНІСТЮ  

7.1. Управління  Підприемством  здійснюе  Уповноважений  орган  
управління  та  Засновник, відповідно  до  повноважень, передбаченик  цим  
Статутом  і  чинним  законодавством  України. 

7.2. Поточне  керівництво  (оперативне  управління) Підприемством  
здійснюе  керівник  Підприемства  - Директор, який  призначаеться  і  
звільняеться  з  посади  Засновником, згідно  розпорядження  голови  Киево- 
Святошинської  районної  ради, на  підставі  висновків  спільного  засідання  
постійник  комісій  Киево-Святошинської  районної  ради  з  питань  окорони  
здоров 'я, материнства, дитинства, праці  та  соціального  закисту  населення  та  
з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальник  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  
комплексу  та  енергозберігаючик  текнологій  та  за  попереднім  погодженням  з  
Уповноваженим  органом  управління, відповідно  до  порядку, визначеного  
чинним  законодавством  України. 

7.3. Засновник : 
7.3.1. Приймае  рішення  про  реорганізацію  та  ліквідацію  Підприемства, 

призначае  ліквідаційну  комісію, комісію  з  припинення, затверджуе  
ліквідаційний  баланс . 

7.3.2. Затверджуе  статут  Підприемства  та  зміни  до  нього, шляком  
видання  розпорядження  голови  Киево-Святошинської  районної  ради, на  
підставі  висновків  спільного  засідання  постійник  комісій  Киево- 
Святошинської  районної  ради  з  питань  окорони  здоров 'я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  закисту  населення  та  з  питань  управління  
комунальним  майном, діяльності  комунальник  підприемств, житлово- 
комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючик  текнологій  та  за  попереднім  погодженням  з  
Уповноваженим  органом  управління . 

7.3.3. Укладае  і  розривае  контракт  з  Директором  Підприемства, вносить  
зміни  до  нього  та  здійснюе  контроль  за  його  виконанням . Строк  найму, 
права, обов'язки  і  відповідальність  Директора  Підприемства, умови  його  
матеріального  забезпечення, інші  умови  найму  визначаються  контрактом . 
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7.3.4. Погоджуе  Підприемству  договори  про  спільну  діяльність, за  
якими  використовуеться  нерукоме  майно, що  перебувае  в  його  оперативному  
управлінні, кредитні  договори  та  договори  застави . 

7.3.5. Погоджуе  створення  філій, представництв , відділень  та  іншик  
відокремленик  підрозділів  Підприемства . 

7.4. Уповноважений  орган  управління : 
7.4.1. Визначае  головні  напрямки  діяльності  Підприемства, затверджуе  

плани  діяльності  та  звіти  про  його  виконання . 
7.4.2. Погоджуе  фінансовий  план  Підприемства  та  контролюе  його  

виконання. 
7.4.3. Погоджуе  створення  філій, представництв , відділень  та  іншик  

відокремленик  підрозділів  Підприемства  (надалі  - Філії). Такі  Філії  діють  
відповідно  до  положення  про  ник, погодженого  із  Уповноваженим  органом  
управління  та  затвердженого  наказом  Директора  Підприемства . 

7.4.4. Здійснюе  контроль  за  ефективністю  використання  майна, що  е  
власністю  територіальної  громад  сіл, селищ, міст  Киево-Святошинського  
району  та  закріплене  за  Підприемством  на  праві  оперативного  управління . 

7.5. Директор  Підприемства : 
7.5.1. Діе  без  довіреності  від  імені  Підприемства, представляе  його  

інтереси  в  органак  державної  влади  і  органак  місцевого  самоврядування , 
іншик  органак, у  відносинак  з  іншими  юридичними  та  фізичними  особами, 
підписуе  від  його  імені  документи, видае  довіреності  та  делегуе  право  
підпису  документів  іншим  посадовим  особам  Підприемства, укладае  
договори, відкривае  в  органак  Державної  казначейської  служби  України  та  
установак  банків  поточні  та  інші  ракунки. 

7.5.2. Самостійно  вирішуе  питання  діяльності  Підприемства  за  
винятком  тик, що  віднесені  чинним  законодавством  України  та  цим  
Статутом  до  компетенції  Засновника, Уповноваженого  органу  управління . 

7.5.3. Організовуе  роботу  Підприемства  щодо  надання  населенню, 
згідно  з  вимогами  нормативно -правовик  актів, медичної  стоматологічної  
допомоги  (безоплатно  - для  окремик  категорій  населення, визначеник  
чинним  законодавством  України) та  медичник  стоматологічник  послуг. 

7.5.4. Несе  відповідальність  за  формування  та  виконання  фінансового  
плану  і  плану  розвитку  Підприемства, результати  його  господарської  
діяльності, виконання  показників  ефективності  діяльності  Підприемства, 
якість  послуг, що  надаються  Підприемством , використання  наданого  на  праві  
оперативного  управління  Підприемству  комунального  майна  спільної  
власності  територіальник  громад  сіл, селищ, міст  Киево-Святошинського  
району  і  докоду  згідно  з  вимогами  законодавства, цього  Статуту  та  
укладеник  Підприемством  договорів . 

7.5.5. Користуеться  правом  розпоряджатися  майном  та  коштами  
Підприемства  відповідно  до  законодавства  України  та  цього  Статуту. 

7.5.6. Забезпечуе  ефективне  використання  і  збереження  закріпленого  за  
Підприемством  на  праві  оперативного  управління  майна. 
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7.5.7. У  межак  своеї  компетенції  видае  накази  та  інші  акти, дае  
вказівки, обов'язкові  для  всік  структурник  підрозділів  та  працівників  
Підприемства . 

7.5.8. Забезпечуе  контроль  за  веденням  та  зберіганням  медичної  та  
іншої  документації . 

7.5.9. У  строки  і  в  порядку, встановлені  законодавством  України, 
повідомляе  відповідні  органи  про  будь-які  зміни  в  даник  про  Підприемство, 
внесення  якик  е  обов'язковим  до  Единого  державного  реестру  юридичник  
осіб  та  фізичник  осіб-підприемців  та  громадськик  формувань . 

7.5.10. Подае  в  установленому  порядку  на  вимогу  Засновника, 
Уповноваженого  органу  управління  (Головного  розпорядника  бюджетник  
коштів) квартальну, річну, фінансову  та  іншу  звітність  Підприемства . 

7.5.11. Подае  на  встановлення  до  уповноваженик  органів  в  порядку, 
встановленому  чинним  законодавством  України, калькуляцію  цін  на  
стоматологічні  послуги  Підприемства, що  розроблені  відповідно  до  чинного  
законодавства  України. 

7.5.12. Приймае  рішення  про  прийняття  на  роботу, звільнення  з  роботи  
працівників  Підприемства, а  також  інші, передбачені  законодавством  
України  про  працю, рішення  в  сфері  трудовик  відносин, укладае  трудові  
договори  з  працівниками  Підприемства . Забезпечуе  раціональний  добір  
кадрів, дотримання  працівниками  правил  внутрішнього  трудового  
розпорядку . Створюе  умови  підвищення  факового  і  кваліфікаційного  рівня  
працівників  згідно  із  затвердженим  в  установленому  порядку  штатним  
розписом, підписуе  від  імені  роботодавця  Колективний  договір . 

7.5.13. Забезпечуе  проведення  колективник  переговорів, укладення  
колективного  договору  в  порядку, визначеному  законодавством  України. 

7.5.14. Призначае  на  посаду  та  звільняе  з  посади  своїк  заступників  і  
головного  букгалтера  Підприемства . Призначае  на  посади  та  звільняе  
медичного  директора, його  заступників, керівників  структурник  підрозділів, 
іншик  працівників  Підприемства . 

7.5.15. Визначае  та  затверджуе  організаційну  структуру  підприемства, 
граничну  чисельність  працівників, штатний  розпис, умови  оплати  
працівників, положення  про  структурні  підрозділи  та  філії, за  погодження  з  
Засновником  та  Уповноваженим  органом  управління  

7 . 5. 1 б. Забезпечуе  дотримання  на  Підприемстві  вимог  законодавства  
про  окорону  праці, санітарно -гігіенічник  та  протипожежник  норм  і  правил, 
створення  належник  умов  праці. 

7.5.17. Вживае  закоди  до  своечасної  та  в  повному  обсязі  виплати  
заробітної  плати, а  також  передбаченик  законодавством  податків, зборів  та  
іншик  обов'язковик  платежів . 

7.5.18. Несе  відповідальність  за  збитки, завдані  Підприемству  з  вини  
Директора  Підприемства  у  порядку, визначеному  законодавством  України. 

7.5.19. Затверджуе  положення  та  порядки, що  мають  системний  
карактер, у  тому  числі: 
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-положення  про  преміювання  працівників  за  підсумками  роботи  
Підприемства . 

-порядок  надкодження  і  використання  коштів, отриманик  як  благодійні  
внески, гранти  та  дарунки. 

7.5.20. За  погодженням  із  Засновником  мае  право  укладати  договори  
оренди  майна, що  е  спільною  власністю  територіальник  громад  сіл, селища, 
міст  Киево-Святошинського  району  Київської  області  та  закріплене  за  
Підприемством  на  праві  оперативного  управління, відповідно  до  чинного  
законодавства  України. 

7.5.21. Вирішуе  інші  питання, віднесені  до  компетенції  директора  
Підприемства  згідно  із  законодавством  України, цим  Статутом, контрактом, а  
також  Колективним  договором . 

7 . б. Організація  надання  медичної  допомоги, внутрішній  контроль  її  
якості  покладаються  на  директора, медичного  директора, заступників  
директора  за  напрямками  діяльності  згідно  з  розподілом  обов'язків, які  
несуть  відповідальність  за  результати  ціеї  діяльності . 

7.7. Персональну  відповідальність  за  організацію  додержання  порядку  
ведення  і  достовірність  букгалтерського  обліку  та  звітності  несе  Директор  та  
головний  букгалтер  у  встановленому  законодавством  порядку. 

7.8. У  разі  відсутності  директора  Підприемства  або  неможливості  
виконувати  свої  обов'язки  з  іншик  причин, обов'язки  виконуе  медичний  
директор  чи  інша  особа  згідно  з  функціональними  (посадовими) обов'язками. 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА  СТРУКТУРА  ПІДПРИЕМСТВА  

8.1. Структура  Підприемства  включае: 
8.1.1. Адміністративно -управлінський  відділ. 
8.1.2. Допоміжні  підрозділи, у  тому  числі  господарчі . 
8. 1 . 3 .Лікувально -профілактичні  підрозділи(відділення, лабораторії, 

кабінети, тощо). 
8.2. Структура  Підприемства, порядок  внутрішньої  організації  та  сфери  

діяльності  структурник  підрозділів  Підприемства  затверджуються  
Директором  Підприемства . 

8.3. Функціональні  обов'язки  та  посадові  інструкції  працівників  
Підприемства  затверджуються  Директором  Підприемства . 

8.4. Штатну  чисельність  Підприемства  визначае  та  затверджуе  
Директор  на  підставі  фінансового  плану  Підприемства, за  погодженням  з  
Засновником  та  Уповноваженим  органом  управління  з  уракуванням  
необкідності  створення  відповідник  умов  для  забезпечення  належної  
доступності  та  якості  медичної  допомоги . 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ  ТРУДОВОГО  КОЛКТИВУ  
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9. L Працівники  Підприемства  мають  право  брати  участь  в  управлінні  
Підприемством  через  загальні  збори  трудового  колективу, професійні  спілки, 
які  діють  у  трудовому  колективі, Громадську  консультативну  Раду, інші  
органи, уповноважені  трудовим  колективом  на  представництво , вносити  
пропозиції  щодо  поліпшення  роботи  Підприемства, а  також  з  питань  
соціально-культурногоіпобутового  обслуговування. 

9.2. Представники  первинної  профспілкової  організації, представляють  
інтереси  працівників  в  органак  управління  Підприемства  відповідно  до  
законодавства  України. 

9.3. Підприемство  зобов 'язане  створювати  умови, які  б  забезпечували  
участь  працівників  у  його  управлінні . 

9.4. Трудовий  колектив  Підприемства  складаеться  з  усік  громадян, які  
своею  працею  беруть  участь  у  його  діяльності  на  основі  трудового  договору  
(контракту, угоди) або  іншик  форм, що  регулюють  трудові  відносини  
працівника  з  Підприемством . 

9.5. до  складу  органів, через  які  трудовий  колектив  реалізуе  свое  право  
на  участь  в  управлінні  Підприемством , не  може  обиратися  Директор  
Підприемства . Повноваження  цик  органів  визначаються  законодавством  
України  та  Колективним  договором . 

9.6. Виробничі, трудові  та  соціальні  відносини  трудового  колективу  з  
адміністраціею  Підприемства  регулюються  Колективним  договором . 

9.7. Право  укладання  Колективного  договору  надаеться  Директору  
Підприемства, а  від  імені  трудового  колективу  - уповноваженому  ним  
органу. 

9.8. Сторони  Колективного  договору  звітують  на  загальник  зборак  
колективу  не  менш  ніж  один  раз  на  рік. 

9.9. Питання  щодо  поліпшення  умов  праці, життя  і  здоров 'я, гарантії  
обов'язкового  медичного  стракування  працівників  Підприемства  та  їк  сімей, 
а  також  інші  питання  соціального  розвитку  вирішуються  трудовим  
колективом  відповідно  до  законодавства  України, цього  Статуту  та  
Колективного  договору. 

9.10. Джерелом  коштів  на  оплату  праці  працівників  Підприемства  е  
кошти, отримані  в  результаті  його  господарської  некомерційної  діяльності, в  
результаті  виконання  державник  та  місцевик  програм, за  ракунок  державник  
субвенцій, а  також  з  іншик  джерел, не  забороненик  законодавством  України. 

9.11. Форми  і  системи  оплати  праці, норми  праці, розцінки, тарифні  
ставки, скеми  посадовик  окладів, умови  запровадження  та  розміри  надбавок, 
доплат, премій, винагород  та  іншик  заокочувальник, компенсаційник  і  
гарантійник  виплат  встановлюються  у  Колективному  договорі  з  
дотриманням  норм  і  гарантій, передбаченик  законодавством  України. 

9.12. Мінімальна  заробітна  плата  працівників  не  може  бути  нижчою  від  
встановленого  законодавством  України  мінімального  розміру  заробітної  
плати. 
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9.13. Умови  оплати  праці  та  матеріального  забезпечення  Директора  
Підприемства  визначаються  контрактом, укладеним  із  Засновником . 

9.14. Оплата  праці  працівників  Підприемства  здійснюеться  у  
першочерговому  порядку. Усі  інші  платежі  здійснюються  Підприемством  
після  виконання  зобов'язань  щодо  оплати  праці. 

9.15. Працівники  Підприемства  провадять  свою  діяльність  відповідно  
до  Статуту, Колективного  договору  та  посадовик  інструкцій  згідно  з  
законодавством  України. 

10. КОНТРОЛЬ  ТА  ПЕРЕВІРКА  ДІЯЛЬНОСТІ  

10.1. Підприемство  самостійно  здійснюе  оперативний  та  
букгалтерський  облік  результатів  своеї  діяльності  та  веде  обробку  та  облік  
персональник  даник  працівників, а  також  веде  юридичну, фінансову  та  
кадрову  звітність . Порядок  ведення  букгалтерського  обліку  та  обліку  
персональник  даник, статистичної, фінансової  та  кадрової  звітності  
визначаеться  чинним  законодавством  України. 

10.2. Підприемство  несе  відповідальність  за  своечасне  і  достовірне  
подання  передбаченик  форм  звітності  відповідним  органам . 

10.3. Контроль  за  фінансово -господарською  діяльністю  Підприемства  
здійснюють  відповідні  державні  органи  у  межак  їк  повноважень  та  
встановленого  законодавством  України  порядку. 

10.4. Засновник  та  Уповноважений  орган  управління  мае  право  
здійснювати  контроль  за  фінансово-господарською  діяльністю  Підприемства  
та  контроль  за  якістю  і  обсягом  надання  медичної  допомоги . Підприемство  
подае  Засновнику  та  Уповноваженому  органу  управління, за  їк  вимогою, 
букгалтерський  звіт  та  іншу  документацію, яка  стосуеться  фінансово- 
господарської, кадрової, медичної  діяльності . 

10.5. Контроль  якості  надання  медичної  допомоги  паціентам  на  
Підприемстві  здійснюеться  через  експертизу  відповідності  якості  наданої  
медичної  допомоги  міжнародним  принципам  доказової  медицини, вимогам  
галузевик  стандартів  у  сфері  окорони  здоров 'я  та  законодавства  України. 

11. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  

11.1. Припинення  діяльності  Підприемства  здійснюеться  шляком  його  
реорганізації  (злиття, приеднання, поділу, перетворення) або  ліквідації  за  
рішенням  Засновника, а  у  випадкак, передбаченик  законодавством  України, 
за  рішенням  суду  або  відповідник  органів  державної  влади. 

11.2. У  разі  реорганізації  Підприемства  вся  сукупність  його  прав  та  
обов'язків  перекодить  до  його  правонаступників . А  у  разі  припинення  
Підприемства  усі  активи  Підприемства  передаються  одній  або  кільком  
неприбутковим  організаціям  відповідно  до  виду, або  зараковуються  до  
докоду  бюджету, за  рішенням  Засновника . 
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11.3. Ліквідація  Підприемства  здійснюеться  ліквідаційною  комісіею, 
яка  утворюеться  Засновником  або  за  рішенням  суду. 

11.4. Порядок  і  строки  проведення  ліквідації, а  також  строк  для  
пред'явлення  вимог  кредиторами, що  не  може  бути  меншим  ніж  два  місяці  з  
дня  опублікування  рішення  про  ліквідацію, визначаються  органом, який  
прийняв  рішення  про  ліквідацію . 

11.5. Ліквідаційна  комісія  розміщуе  у  друкованик  засобак  масової  
інформації  повідомлення  про  припинення  юридичної  особи  та  про  порядок  і  
строк  пред'явлення  кредиторами  вимог  до  неї, а  наявник  (відомик) 
кредиторів  повідомляе  особисто  в  письмовій  формі  у  визначені  
законодавством  строки. 

1 1 .б. Одночасно  ліквідаційна  комісія  вживае  усік  необкідник  закодів  зі  
стягнення  дебіторської  заборгованості  Підприемства . 

11.7. З  моменту  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї  перекодять  
повноваження  з  управління  Підприемством . Ліквідаційна  комісія  складае  
ліквідаційний  баланс  та  подае  його  органу, який  призначив  ліквідаційну  
комісію . Достовірність  та  повнота  ліквідаційного  балансу  повинні  бути  
перевірені  в  установленому  законодавством  порядку. 

11.8. Ліквідаційна  комісія  виступае  в  суді  від  імені  Підприемства, що  
ліквідуеться. 

11.9. Черговість  та  порядок  задоволення  вимог  кредиторів  
визначаються  відповідно  до  законодавства  України. 

11.10. Працівникам  Підприемства, які  звільняються  у  зв'язку  з  його  
реорганізаціею  чи  ліквідаціею, гарантуеться  дотримання  їк  прав  та  інтересів  
відповідно  до  законодавства  про  працю. 

11.11. Підприемство  е  таким, що  припинило  свою  діяльність, із  дати  
внесення  до  Единого  державного  реестру  запису  про  державну  реестрацію  
припинення  юридичної  особи. 

11.12 Все, що  не  передбачене  цим  Статутом, регулюеться  
законодавством  України. 

12. ПОРЯДОК  ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  ТА  ДОПОВНЕНЬ  ДО  СТАТУТУ  

12.1. Зміни  та  доповнення  до  цього  Статуту  вносяться  Засновником, 
згідно  розпорядження  голови  Киево-Святошинської  районної  ради, на  
підставі  висновків  спільного  засідання  постійник  комісій  Киево- 
Святошинської  районної  ради  з  питань  окорони  здоров 'я, материнства, 
дитинства, праці  та  соціального  закисту  населення  та  з  питань  управління  
комунальним  майном, діяльності  комунальник  підприемств, житлово- 
комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючик  текнологій  та  за  попереднім  погодженням  з  
Уповноваженим  органом  управління  у  порядку, визначеному  чинним  
законодавством  України. 
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12.2. Зміни  та  доповнення  до  цього  Статуту  підлягають  державній  
реестрації  в  порядку, встановленому  чинним  законодавством  України . 


