УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РІШЕННЯ

22.02.2012 № 6/16-15
м. Красноармійськ
Про затвердження Статуту
Красноармійської центральної
районної лікарні у новій редакції

У зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я, згідно спільного розпорядження
голови Донецької облдержадміністрації та Донецької обласної ради від 19.09.2011 №486/244р,
прийнятого рішення Красноармійської міської ради за №6/11-9 від 28.09.2011 про створення
Комунальної медичної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги», на підставі
чого пройшли зміни структурних підрозділів Красноармійської ЦРЛ, керуючись ст.ст. 26, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Статут Красноармійської центральної районної лікарні у новій редакції
(додається).
2. Рішення Красноармійської міської ради про затвердження Статуту Красноармійської
центральної районної лікарні №5/25-20 від 05.03.2008 і про затвердження змін і
доповнень до Статуту Красноармійської ЦРЛ №6/13-10 від 28.11.2011 вважати таким, що
втратило чинність.

В.о. міського голови

Г.О.Гаврильченко

Додаток
до рішення міської ради
22.02.2012 № 6/16-15

СТАТУТ
КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ
(нова редакція)

м. Красноармійськ
2012 рік

Розділ І.
Загальні положення
1.1.Красноармійська центральна районна лікарня (далі – ЦРЛ) є лікувальнопрофілактичним закладом охорони здоров’я, що надає населенню вторинну медичну
допомогу.
До сфери обслуговування ЦРЛ входить населення м. Красноармійська, м. Родинське,
смт ім. Т.Г.Шевченко та Красноармійського району.
Форма власності – комунальна.
1.2.Найменування:
повне українською мовою: Красноармійська центральна районна лікарня;
скорочене українською мовою: Красноармійська ЦРЛ;
у разі необхідності:
повне російською мовою: Красноармейская центральная районная больница;
скорочене російською мовою: Красноармейская ЦРБ.
1.3.Місце знаходження закладу (юридична адреса): 85300, Донецька область, місто
Красноармійськ, вул.. Руднєва, 73.
1.4.ЦРЛ підзвітна та підконтрольна Красноармійській міській раді, міському відділу
охорони здоров’я, та управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
1.5.ЦРЛ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України.
Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
Розділ ІІ.
Правовий статус
2.1.ЦРЛ є юридичною особою.
2.2.ЦРЛ є неприбутковою установою, має статус бюджетної установи.
2.3.ЦРЛ користується закріпленим за ним комунальним майном.
2.4.ЦРЛ веде самостійний баланс, має реєстраційні рахунки в установі державного
казначейства України, круглу печатку, штамп із своїм найменуванням, а також бланки з
власними реквізитами.
2.5.ЦРЛ має право укладати угоду в межах асигнувань, передбачених у кошторисі,
набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере
участь у справі, що розглядається в судах України.
2.6.Права й обов’язки юридичної особи заклад набуває з дня його державної
реєстрації.
2.7.Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями
ЦРЛ, а ЦРЛ не відповідає за зобов’язаннями держави та уповноваженого органу управління,
окрім випадків, передбачених законодавством.
2.8.ЦРЛ несе відповідальність за своїми обов’язками згідно з чинним законодавством.
Розділ ІІІ.
Мета та основні напрямки діяльності
3.1.Головна мета діяльності ЦРЛ спрямована на профілактику і надання амбулаторної
і стаціонарної допомоги населенню відповідно з основним профілем діяльності, а також на
створення економічних, соціальних і матеріально-технічних умов для підвищення
результативності усіх видів діяльності у цілях поліпшення якості медичної допомоги.
3.2.ЦРЛ має право здійснювати діяльність, пов’язану з придбанням, перевезенням,
використанням, зберіганням, відпуском і знищенням наркотичних засобів згідно (списку 1
таблиці ІІ, та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці ІІ, та списку 2
таблиці ІІІ), прекурсорів (списків 1, 2 таблиці ІV), «Переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів» згідно з чинним законодавством України.
3.3.ЦРЛ здійснює медичну практику:
організація і управління охороною здоров’я, медицина невідкладних станів, хірургія
(доросла і дитяча), ортопедія і травматологія, урологія, онкологія, ендоскопія, офтальмологія
(доросла і дитяча), отоларингологія (доросла і дитяча), хірургічна стоматологія,
анестезіологія, акушерство і гінекологія, гінекологія дитячого і підліткового віку,

трансфузіологія, заготівля крові та препаратів крові, терапія, кардіологія, дитяча
кардіоревматологічна допомога, ревматологія, гастроентерологія (доросла і дитяча),
гематологія (доросла і дитяча), ендокринологія (доросла і дитяча), пульмонологія (доросла і
дитяча), дерматовенерологія (доросла і дитяча), імунологія (доросла і дитяча), неврологія
(доросла і дитяча), нефрологія (доросла і дитяча), психіатрія, дитяча психіатрія, фтизіатрія
(доросла і дитяча), інфекційні хвороби, дієтологія, рентгенологія, педіатрія, неонатологія,
підліткова терапія, професійна патологія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія, масаж,
лікувальна фізкультура, функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика,
лабораторна імунологія, клінічна біохімія, паразитологія, медична сестра, лаборант клінікодіагностичної лабораторії, медична сестра з фізіотерапії, акушерка-фельдшер, дезінфекційна
справа, рентген-лаборант, медична сестра з масажу, операційна медична сестра, лікувальна
фізкультура, анестезистка, патологічна анатомія, медична статистика, інфекційні хвороби
(СНІД), інтернатура (терапія, неврологія, офтальмологія, акушерство та гінекологія,
педіатрія, стоматологія, анестезіологія), профілактичні огляди робітників промислових,
сільськогосподарських та бюджетних підприємств, передрейсові медичні огляди водіїв,
психіатричні огляди з видачею сертифікатів, проведення медоглядів по видачі медичних
довідок для отримання ліцензії на об’єкт дозвільної системи, видача медичних висновків на
виїзд за кордон та санаторно-курортне лікування за кордоном, проведення медичного
обстеження водіїв.
3.4.Головними напрямками діяльності Красноармійської ЦРЛ є:
- взаємодія з іншими лікувальними профілактичними і санаторно-профілактичними
установами;
- підвищення якості і збільшення розміру профілактичної роботи;
- підвищення якості медичного догляду за хворими;
- оптимізація планово-фінансової діяльності;
- розвиток матеріально-технічної бази;
- соціальний розвиток колективу;
- своєчасне введення досягнень науково-технічного прогресу;
- готовність до роботи в екстремальних умовах;
- пропаганда здорового способу життя;
- вивчення та аналіз захворюваності населення;
- розроблення програми профілактики захворювань, що зустрічаються найчастіше;
- кваліфікаційної лікарсько-трудової експертизи, своєчасна госпіталізація і виписка
хворих з виданням рекомендацій з подальшого лікування або направлення на ЛТЕК;
- своєчасний початок активного лікування із застосуванням комплексної терапії,
відновлювального лікування, лікувально-охоронного режиму і догляду за хворими;
- своєчасна діагностика і лікування ускладнень;
- кваліфікаційний медичний догляд за хворими на хронічні захворювання у
стаціонарі;
- складати і змінювати штатний розпис в межах законодавчої бази та фонду заробітної
плати;
- нормування праці;
- підбір, розклад, облік, атестація, підвищення кваліфікації і виховання кадрів;
- планово-фінансова діяльність;
- господарська діяльність, у тому числі своєчасне матеріально-технічне оснащення,
оснащення новою апаратурою, своєчасне проведення ремонтів основних фондів та інше;
- ведення затвердженої медичної документації;
- представляти оперативно інформації та статистичні звіти;
- облік результатів роботи персоналу і контроль за діяльністю;
- додержання персоналом норм етики і деонтології;
- раціональне використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів;
- додержання правил і норм техніки безпеки охорони здоров’я і протипожежної
безпеки.
Розділ ІV.
Організаційна структура.

4.1.Адміністративна частина:
- заступник головного лікаря по медичній частині;
- заступник головного лікаря по експертизі і тимчасовій непрацездатності;
- апарат управління;
- інформаційно-аналітичний відділ;
- бухгалтерія;
- загально-лікарняний персонал;
4.2.Допоміжні підрозділи:
- господарчо-обслуговуючий персонал;
4.3.Поліклінічне відділення:
- реєстратура;
- відділення профілактики;
- жіноча консультація;
- кабінети лікарських прийомів;
- хірургічно-травматологічне відділення.
4.4.Загально-лікарняні підрозділи:
- рентгенвідділення;
- клініко-діагностична лабораторія;
- фізіотерапевтичне відділення;
- відділення переливання крові;
- центральна стерилізація;
- кабінет функціональної діагностики;
- кабінет ультразвукової діагностики.
4.5.Стаціонарні відділення:
- терапевтичне;
- кардіологічне;
- хірургічне;
- щелепно-лицьове хірургічне (стоматологічне);
- неврологічне;
- педіатричне;
- акушерське;
- гінекологічне;
- офтальмологічне;
- анестезіологічне;
- приймальне;
- патологоанатомічне
Розділ V.
Управління
5.1.Управління ЦРЛ здійснює головний лікар, який на умовах контракту
призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Красноармійського
міського голови.
Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його
матеріального забезпечення, інші умови визначаються контрактом.
Головного лікаря може бути звільнено достроково на передбачених контрактом
підставах відповідно до законодавства.
Головний лікар є розпорядником бюджетних та інших коштів ЦРЛ;
- керує усією діяльністю ЦРЛ і організовує роботу її підрозділів;
- діє без довіреності від імені ЦРЛ, представляє її інтереси в усіх підприємствах,
установах та закладах, розпоряджається майном ЦРЛ за згодою з міською радою,
складає та видає доручення;
- у межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти. Дає вказівки, обов’язкові
для всіх підрозділів та працівників ЦРЛ;
- подає на затвердження до міської ради Статут, проект змін до Статуту;
- призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними;

-

визначає організаційну структуру, граничну чисельність працівників, штатний розпис
та подає їх на затвердження до міської ради;
- головний бухгалтер призначається та звільнюється з посади головним лікарем;
- головний бухгалтер контролює доцільність фінансових витрат ЦРЛ;
- головний лікар та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за
додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у
встановленому законодавством порядку;
- інші працівники ЦРЛ призначаються на посаду, звільняються з посади головним
лікарем згідно з чинним законодавством;
- головний лікар несе персональну відповідальність за висновки роботи ЦРЛ,
покладених завдань і здійснення ним своїх функцій перед державою і трудовим
колективом;
- члени трудового колективу зобов’язані бездоганно виконувати функціональні
обов’язки, вимоги чинного законодавства та цього Статуту, правил внутрішнього
трудового розпорядку, удосконалювати свою професійну майстерність, берегти
майно ЦРЛ;
- члени трудового колективу мають право на захист своєї професійної честі і гідності,
користування відпустками, передбаченими законодавством, підвищення кваліфікації,
інші права, надані чинним законодавством.
Повноваження трудового колективу:
- головним органом трудового колективу є конференція;
- на конференції розглядається колективний договір, правила внутрішнього трудового
розкладу.
Питання на розгляд конференції виноситься:
- по ініціативі адміністрації, профспілкового комітету, окремих членів колективу.
Кадри:
- роботу по підбору, розставленню і вихованню кадрів веде адміністрація лікарні;
- прийом на роботу у лікарню здійснюється на загальних підставах. Строк
випробування визначається в залежності від посади і відповідальності згідно Кодексу
закону про працю України;
- лікарня створює умови для підвищення кваліфікації в інститутах удосконалення
лікарів, закладах вищого рівня;
- лікарня проводить атестацію апарату працівників і медичних робітників у
встановленому порядку.
Розділ VI.
Майно та фінансово-господарська діяльність
6.1.Фінансово-господарська діяльність ЦРЛ здійснюється на основі кошторису, який
складається і затверджується відповідно до чинного законодавства.
6.2.Майно ЦРЛ становить основні фонди та оборотні кошти, а також цінності,
вартість яких відображається у самостійному балансі ЦРЛ.
6.3.ЦРЛ фінансується з обласного та місцевого бюджетів, а також:
- надходження від надання платних послуг населенню згідно діючого законодавства
та одержання добровільних пожертвувань від хворих;
- кошти, одержані по домовленості від підприємств, організацій, установ,
сільськогосподарських підприємств за проведення профілактичних оглядів працівників;
- добровільні внески підприємств, організацій, установ, благодійних фондів,
кооперативів, спонсорів, меценатів та громадян у вигляді грошових коштів і матеріальних
цінностей;
- кошти, одержані від здачі в оренду приміщень;
- інші джерела, не заборонені законодавством.
6.4.Одержання усіх видів коштів може здійснюватися через держказначейство або в
касу лікарні.
6.5.Використання коштів здійснюється згідно з кошторисом доходів і видатків
бюджетної установи.
6.6.Праця і заробітна плата:

- трудові відносини членів трудового колективу регламентуються законодавством про
працю;
- ЦРЛ зобов’язана ефективно використовувати працю робітників і на цій основі
домагатися підвищення якості медичної допомоги;
- найбільш повне використання трудового потенціалу і створення умов для
високоефективної діяльності кожного працівника здійснюється шляхом проведення атестації
і раціоналізації робочих місць, визначення їх необхідної кількості, введення різноманітних
форм централізації окремих видів робіт та послуг;
- визначення продовження додаткових відпусток згідно діючого законодавства;
6.7.Фонд заробітної плати визначає оплату праці по посадовим окладам з надбавками
і доплатами згідно нормативних документів про оплату та систему стимулювання праці за
високі показники в роботі в межах кошторисів та бюджетних призначень.
6.8.ЦРЛ формує штатний розпис згідно з нормативами і виділеними асигнуваннями
на заробітну плату в залежності від обслуговування населення, ліжко/місцями та іншими
показниками.
6.9.Лікарня має право на допомогу від облдержадміністрації, головного управління
охорони здоров’я, Красноармійської міської ради для проведення капітальних ремонтів,
додаткового придбання обладнання, транспортних засобів та інших матеріальних потреб.
Розділ VІІ.
Права та обов’язки ЦРЛ
7.1.Розробляти річні і перспективні плани медичної допомоги, економічного і
соціального розвитку;
- формувати штатний розпис;
- списувати з балансу обладнання, транспортні засоби за згодою з міською радою,
майно та інвентар згідно нормативу;
- проводити закупівлю необхідного для роботи майна та інструментів;
- складати господарські договори і трудові угоди на роботи по матеріальнотехнічному забезпеченню за згодою з міською радою.
7.2.ЦРЛ має право згідно Закону України «Про захист персональних даних» за згодою
суб’єкта персональних даних здійснювати діяльність по обробці цих даних, встановлення їх
складу та процедури обробки, якщо інші не визначені Законом. ЦРЛ визначає мету обробки.
7.3.ЦРЛ зобов’язана:
- надавати всі види медичної та лікувально-профілактичної допомоги, які можуть
надаватися на базі ЦРЛ постійно. Забезпечувати готовність до надання допомоги в
екстремальних ситуаціях.
7.4.Забезпечувати своєчасну оплату податків та інших відрахувань згідно з чинним
законодавством.
7.5.Здійснювати капітальний ремонт (реконструкцію) основних фондів у межах
кошторису.
7.6.Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати
додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці та техніки безпеки.
7.7.Забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання.
7.8.Виконувати норми щодо охорони навколишнього природного середовища.
7.9.Виконувати зобов’язання по укладеним угодам.
7.10.Вести медичну документацію за встановленими формами у встановленому
порядку.
7.11.ЦРЛ здійснює бухгалтерський, оперативний, статистичний облік та звітність
згідно з чинним законодавством.
7.12.Контроль за фінансово-господарською діяльністю лікарні ведеться закладами
вищого рівня, держказначейством, місцевою радою та фінансовим управлінням.
Розділ VІІІ.
Припинення діяльності
8.1.Припинення діяльності ЦРЛ здійснюється шляхом його реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Уповноваженого органу
управління, а у випадках, передбачених Законом України, - за рішенням суду.

8.2.У разі реорганізації ЦРЛ вся сукупність її прав та обов’язків переходить до його
правонаступників.
8.3.Ліквідація ЦРЛ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється
уповноваженим органом управління або за рішенням суду.
8.4.Порядок і строки проведення ліквідації не можуть бути меншими, ніж два місяці з
дня публікації рішення про ліквідацію, і визначаються органом, який прийняв рішення про
ліквідацію ЦРЛ.
8.5.Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких
публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється,
повідомлення про припинення юридичної особи
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення
дебіторської заборгованості ЦРЛ та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням
кожного з них про ліквідацію ЦРЛ.
8.6.З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з
управління ЦРЛ. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ЦРЛ і розраховується з
кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу
управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота
ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені ЦРЛ, що ліквідується.
8.7.Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до
законодавства.
8.8.Працівникам ЦРЛ, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи
ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про
працю.
8.9.ЦРЛ є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру
запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
Розділ ІХ.
Зміни та доповнення до Статуту
9.1.Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться згідно з порядком, встановленим
для його затвердження.

Секретар міської ради

Г.О.Гаврильченко

