


















власністю Канівської міської ради об’єднаної територіальної громади 
Черкаської області та закріплене за Центром на праві оперативного управління;

7.5.3. Погоджує Центру договори про спільну діяльність, за якими 
використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному 
управлінні, кредитні договори та договори застави;

7.6. Місцеві органи виконавчої влади укладають з Центром договори про 
медичне обслуговування населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.

7.7. Директор Центру:
7.7.1. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в 

органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у 
відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені 
документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим 
посадовим особам Центру, укладає договори, відкриває в органах Державної 
казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.7.2. Самостійно вирішує питання діяльності Центру за винятком тих, що 
віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника.

7.7.3. Організовує роботу Центру щодо надання населенню медичної 
допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

7.7.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового 
плану і плану розвитку Центру, результати його господарської діяльності, 
виконання показників ефективності діяльності Центру, якість послуг, що 
надаються Центром, використання наданого на праві оперативного управління 
Центру майна, яке належить до комунальної власності Канівської міської ради 
об’єднаної територіальної громади Черкаської області і доходу згідно з вимогами 
законодавства, цього Статуту та укладених Центром договорів.

7.7.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Центру 
відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне 
використання і збереження закріпленого за Центром на праві оперативного 
управління майна.

7.7.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 
обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

7.7.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 
документації.

7.7.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє 
відповідні органи про будь-які зміни в даних Центру, внесення яких до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань є обов’язковим.

7.7.9. За запитом Власника чи Уповноваженого органу подає квартальну 
та річну фінансову, бухгалтерську та іншу звітність, звіт про оренду майна, а 
також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.7.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 
працівників Центру, а також інші, передбачені законодавством про працю 
рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками 
Центру. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил 
внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і 
кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому 
порядку штатним розписом.



7.7.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.7.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і 
головного бухгалтера Центру. Призначає на посади та звільняє керівників 
структурних підрозділів, інших працівників.

7.7.13. Забезпечує дотримання в Центрі вимог законодавства про охорону 
праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення 
належних умов праці.

7.7.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати 
заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів.

7.7.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Центру з вини Директора 
в порядку, визначеному законодавством.

7.7.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру, інші 
положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: положення про 
преміювання працівників; порядок надходження і використання коштів, 
отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки; порядок приймання, 
зберігання, відпустку та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.7.17. За погодженням із Власником та відповідно до вимог законодавства 
має право укладати договори оренди майна.

7.7.18. Надання в оренду нерухомого майна, відбувається за рішенням 
Власника та за погодженням Директора Центру.

7.7.19. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Центру 
згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між міським головою і 
Директором Центру.

7.7.20. Визначає організаційну структуру, встановлює граничну 
чисельність працівників Центру та затверджує штатний розпис.

7.7.21. Встановлює вартість робіт і послуг, що надаються Центром, 
відповідно до законодавства, крім тих, щодо яких здійснюється державне 
регулювання цін.

7.7.22. Подає на розгляд і затвердження Уповноваженому органу 
фінансовий план Центру на наступний рік, не пізніше першого числа останнього 
місяця поточного бюджетного року.

7.8. Директор Центру та головний бухгалтер несуть персональну 
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність фінансового 
обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.9. У разі відсутності Директора Центру або неможливість виконувати 
свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Директора чи інша 
особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.10. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, 
додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування 
населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності, а 
також сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною 
здоров’я при Центрі створюється Спостережна рада, яка є ініціативним та 
дорадчим органом Власника та дорадчим органом директора Центру. Склад 
Спостережної ради та Положення про неї затверджується Уповноваженим 
органом.



і:
7.11. При Центрі можуть також утворюватися опікунські ради, до складу 

яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представник* 
громадськості та громадських об'єднань, благодійних, релігійних організацій 
органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери ті 
інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про не' 
затверджуються наказом Директора Центру або Уповноваженим органом.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ
8.1. Структура та гранична чисельність працівників Центру визначаєтьс* 

директором Центру у відповідності до діючих нормативних вимог.
8.2. Структурними підрозділами Центру є:
8.2.1. Адміністративна частина управління:
8.2.2. Господарський відділ.
8.2.3. Лікувально-профілактична служба, що складається з амбулаторій 

загальної практики - сімейної медицини, фельдшерських та фельдшерсько- 
акушерських пунктів, які є структурними підрозділами Центру.

8.3. Структура Центру, порядок внутрішньої організації, сфера діяльності 
структурних підрозділів, а також функціональні обов'язки та посадові інструкції 
працівників Центру затверджуються Директором.

8.4. Штатну чисельність Центру визначає Директор на підставі фінансового 
плану Центру, погодженого в установленому законодавством та цим статутом 
порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для 
забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром 

через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у 
трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на 
представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з 
питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють 
інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь 
працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх працівників, які своєю 
працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту , 
угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на 
участь в управлінні Центром, не може обиратися Директор Центру. 
Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колектив) 
з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого 
органу управління надається Директору Центру, а від імені трудового колектив) - 
уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не 
менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, 
гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а



та: - питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 
відг: і _ а . .іконодавства, цього Статуту та колективного договору.

- ‘ Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти, 
отр: _ - 5 результаті його господарської некомерційної діяльності.

; :гми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, 
схемт: ч:.вдових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 
премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 
виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, 
передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Центру 
визначаються контрактом, укладеним із міським головою.

9.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у 
першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після 
виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до 
Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із 
законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Центр самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік 

результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних 
працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок 
ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, 
фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Центр несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання 
передбачешсх форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру здійснюють 
відповідні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним 
законодавство'.: України порядку.

10.4. Власник чи Уповноважений орган має право здійснювати контроль 
фінансово-господарської діяльності Центру та контроль за якістю і обсягом 
надання медичної допомоги. Центр подає Власнику чи Уповноваженому органу, 
за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується 
фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим в Центрі 
здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної 
допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим 
стандігтам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його 

реор гі- — (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за 
ріше - ; г ..-д ка , а у випадках, передбачених законодавством України, - за 
ріше - * /  * _ ': відповідних органів державної влади.

112 V : припинення Центру (ліквідації, злиття, поділу, приєднання
або ■:: :  ■ : - -т і усі активи Центру передаються одній або кільком
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