УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьомого скликання
двадцять шоста сесія

РІШЕННЯ
08.12.2017

№6

Про затвердження нової редакції Статуту Комунального закладу «Запорізька
центральна районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області
Керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 57 Господарського Кодексу України,
Запорізька районна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Статут Комунального закладу «Запорізька центральна
районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області у новій
редакції (додається).
2. Головному лікарю комунального закладу «Запорізька центральна
районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області Гудим Т.В.
забезпечити подання документів державному реєстратору для державної
реєстрації змін до установчих документів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань законності та етики.
Голова ради

А.М. Шевчишин
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
08.12.2017 № 6

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
„ЗАПОРІЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ”
ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
( нова редакція )

2017
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1. Загальні положення
1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА
ЛІКАРНЯ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ
РАЙОННОЇ
РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, зареєстрований розпорядженням представника
Президента України в Запорізькому районі Запорізької області від 12.01.1993
року № 15, є правонаступником прав і обов’язків «Запорізької центральної
районної лікарні».
Комунальний заклад «Запорізька центральна районна лікарня»
Запорізької районної ради Запорізької області (далі – заклад) є закладом
охорони здоров'я, який забезпечує надання кваліфікованої спеціалізованої
стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Запорізького
району, є центром організаційно-методичного і оперативного керівництва
закладами охорони здоров’я на території Запорізького району,
відповідальним за організацію та якість медичного обслуговування
населення Запорізького району Запорізької області.
1.2. Власником закладу є територіальна громада сіл, селищ Запорізького
району Запорізької області (далі Засновник). Засновником закладу є
Запорізька районна рада Запорізької області.
1.3. Заклад є підпорядкованим, підзвітним і підконтрольним Запорізькій
районній раді Запорізької області, Запорізькій районній державній
адміністрації Запорізької області
та за галузевою спрямованістю
підвідомчий Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної
адміністрації.
1.4. На заклад покладено функції органу управління галуззю охорони
здоров’я в Запорізькому районі Запорізької області.
1.5. Статут закладу затверджується Засновником.
1.6. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією і здійснює
некомерційну господарську діяльність.
1.7. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
1.8. Заклад в межах своєї компетенції самостійно приймає рішення,
укладає договори і т. ін., та несе відповідальність за їх прийняття та
дотримання.
1.9. Фінансування закладу здійснюється за рахунок медичної субвенції
Державного бюджету, коштів районного бюджету, благодійних
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(добровільних) внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб,
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
1.10. Повне найменування:
1.10.1. українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ;
1.10.2. скорочене найменування українською мовою: КЗ «Запорізька
центральна районна лікарня» ЗРР ЗО.
1.11. Юридична адреса закладу: 70401, Запорізька обл., Запорізький р-н,
с. Миколай-Поле, вул. Центральна, 46 а.
1.12. Фактична адреса юридичної особи та структурних підрозділів, їх
місце знаходження:
69089, м. Запоріжжя, вул. Лікарняна, 18;
69089, м. Запоріжжя, вул. Вільного козацтва, 1а;
70450,
Запорізька
обл.,
Запорізький
р-н,
смт
Кушугум,
вул. Партизанська/Зоряна, 65/1А.
1.13. Закладу за галузевою спрямованістю підпорядкований,
підконтрольний і підзвітний заклад охорони здоров’я, який розташований на
території Запорізького району: Комунальний заклад «Запорізький районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради
Запорізької області – 70450, Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум,
вул. Партизанська/Зоряна, 65/1А.
1.14. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, наказами
Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної
адміністрації, рішеннями Запорізької районної ради Запорізької області,
розпорядженнями голови Запорізької районної ради Запорізької області та
голови Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області,
прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Статутом.
2. Основні завдання закладу
2.1. Забезпечення реалізації державної та регіональної політики в галузі
охорони здоров’я.
2.2. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для
нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.
2.3. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним
захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію.
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2.4. Організація
Запорізького району.

та

надання медичної

допомоги

населенню

2.5. Забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони
здоров’я.
2.6. Координація діяльності медичних закладів, установ та організацій
незалежно від форм власності, які працюють в галузі охорони здоров’я на
території Запорізького району.
2.7. Задоволення потреб населення Запорізького району у високоякісній,
кваліфікованій медичний допомозі.
3. Основні функції закладу
3.1. Внесення пропозицій до програм соціально-економічного розвитку
Запорізького району, розробка районних програм у галузі охорони здоров’я.
3.2. Організація кваліфікованої спеціалізованої стаціонарної медичної
допомоги населенню Запорізького району.
3.3. Організація поліклінічного обслуговування населення Запорізького
району.
3.4. Організація невідкладної медичної допомоги на території
Запорізького району.
3.5. Організація первинної медичної
смт Кушугум, смт Балабине, смт Малокатеринівка.

допомоги

мешканцям

3.6. Проведення разом з Комунальним закладом «Запорізький районний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради
Запорізької області, Вільнянським підрозділом «Вільнянського міжрайонного
відділу ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» та
управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькому районі Запорізької
області на території Запорізького району комплексних протиепідемічних і
санітарно-гігієнічних заходів.
3.7. Згідно з чинним законодавством України систематична перевірка та
контроль
за
роботою
лікувально-профілактичних
та
санітарнопрофілактичних закладів Запорізького району.
3.8. Сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових
організацій, які діють у сфері охорони здоров’я.
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3.9.
Надання
невідкладної медичної допомоги хворим при
гострих захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках.
3.10. Надання лікарської консультативної допомоги вдома хворим, які за
станом здоров’я та характером захворювання, не можуть відвідувати
поліклініку; надання медичної допомоги в денному стаціонарі при
поліклініці, стаціонарі вдома; направлення хворих на лікування до лікарень,
санаторіїв, відбір дітей у спеціалізовані дитячі дошкільні заклади та ін.
3.11. Раннє виявлення захворювань, кваліфіковане обстеження хворих та
здорових, які звертаються до поліклініки, в т.ч. з використанням джерел
іонізуючого випромінювання.
3.12. Своєчасна госпіталізація людей, яким потрібне стаціонарне
лікування, з попереднім максимальним обстеженням хворих згідно з
характером захворювання.
3.13. Своєчасне
населенню району.

та

кваліфіковане надання

лікарняної

допомоги

3.14. Усі види профілактичних оглядів (попередні, при вступі на роботу,
цільові та інші) у тому числі на договірній основі.
3.15. Проведення спільно з Комунальним закладом «Запорізький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької
районної ради Запорізької області диспансеризації населення, у тому числі:
відбір людей, які потребують нагляду за станом їх здоров’я, забезпечення їх
кваліфікованого обстеження та систематичне лікування у залежності від
характеру захворюваності, вивчення умов їх праці, розробок та
впровадження у життя необхідних заходів профілактики.
3.16. Експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та
продовження листків непрацездатності, довідок потребуючим переводу на
другі дільниці праці, відбір на санаторно-курортне лікування.
3.17. Направлення на медично-соціальні експертні комісії (МСЕК) з
ознаками стійкої втрати працездатності.
3.18. Санітарно-просвітня робота серед населення району, підлітків,
працівників сільськогосподарських та промислових підприємств, установ та
організацій, їх гігієнічне виховання.
3.19. Надання платних видів медичної допомоги працівникам
господарств, підприємств та організацій на договірних умовах, населенню
району відповідно до чинного законодавства.
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4. Організаційна структура та штати закладу
4.1. Заклад є самостійним закладом охорони здоров'я району.
4.2. До складу закладу входять підрозділи, які не мають статусу
юридичної особи:
№
Назва
1. Поліклініка, у т.ч.:
1.1 філія поліклініки в смт Кушугум
2. гінекологічне відділення
3. дитяче відділення
4. терапевтичне відділення
5. кардіо-неврологічне відділення
6. пункт невідкладної медичної допомоги
7. приймальне відділення
8. центральне стерилізаційне відділення
9. інформаційно-аналітичний відділ
10. харчоблок зі складами для продуктів харчування
11. урологічне відділення
12. хірургічне відділення
13. інфекційне відділення
14. стоматологічне відділення
15. ортопедичне відділення
16. відділення анестезіології і інтенсивної терапії
17. рентгенологічне відділення
18. клініко-діагностична лабораторія
19. відділення денного стаціонару поліклініки
20. бухгалтерія
21. відділ кадрів
22. адміністративно-господарча частина
4.3. Діяльність підрозділів регламентується
затверджуються наказом головним лікарем закладу.

положеннями,

які

4.4. Заклад має правила внутрішнього розпорядку для хворих, які
перебувають у лікарні, і правила внутрішнього трудового розпорядку для
медичного і обслуговуючого персоналу.
5. Права закладу
5.1. Заклад має право:
5.1.1. Сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної
допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.
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5.1.2. Звертатися з пропозиціями до Запорізької районної ради
Запорізької області, Запорізької районної державної адміністрації Запорізької
області, голів Запорізької районної ради Запорізької області та Запорізької
районної державної адміністрації Запорізької області, установ, підприємств,
організацій незалежно від форм власності щодо прийняття рішень по
вдосконаленню діяльності з питань охорони здоров’я населення Запорізького
району Запорізької області.
5.1.3. Відповідно до отриманої ліцензії провадити такі види
господарської діяльності:
5.1.3.1. медична практика;
5.1.3.2. придбання, перевезення, зберігання, використання та знищення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
5.1.3.3. використання джерел іонізуючого випромінювання;
5.1.3.4. утворення та розміщення відходів, що виникли в результаті
медичної практики і лікарняної діяльності.
5.1.4. Укладати господарські договори з підприємствами, організаціями,
науковими закладами, кооперативами, вищими учбовими закладами та
трудові угоди окремими фахівцями на виконання досліджень, розробок,
підвищення кваліфікації кадрів, а також надання медично-соціальних послуг.
5.1.5. Звертатися до суду за захистом своїх прав та охоронюваних
законом інтересів.
6. Управління закладом і самоврядування трудового колективу
6.1. Головним лікарем закладу призначається особа, яка відповідає
єдиним кваліфікаційним вимогам, а саме:
6.1.1. повна вища медична освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом
підготовки «Медицина»;
6.1.2. післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління
охороною здоров’я»;
6.1.3. вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за
фахом «Організація управління охороною здоров’я»;
6.1.4 стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 5 років;
6.1.5. проходження стажування в органах управління вищого рівня.
6.2. Призначається на посаду і звільняється за рішенням сесії Запорізької
районної ради Запорізької області шляхом укладання контракту, за
погодженням з головою райдержадміністрації Запорізького району
Запорізької області.
6.2.1. Головного лікаря може бути звільнено достроково на визначених
підставах відповідно до законодавства.
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6.2.2. В разі відсутності головного лікаря виконання обов’язків
покладається на його заступника.
6.3. Головний лікар самостійно вирішує питання діяльності закладу за
винятком питань, віднесених до компетенції Засновника.
6.4. Головний лікар:
6.4.1. несе персональну відповідальність за стан і діяльність закладу, за
додержання вимог чинного законодавства, цього Статуту, рішень Запорізької
районної ради Запорізької області, розпоряджень голови Запорізької
районної державної адміністрації Запорізької області;
6.4.2. діє без доручення від імені закладу, представляє його у всіх
підприємствах, установах і організаціях;
6.4.3. розпоряджається коштами та майном закладу відповідно до
чинного законодавства, рішень Засновника, розпоряджень голови Запорізької
районної державної адміністрації Запорізької області і цього Статуту;
6.4.4. укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;
6.4.5. несе особисту відповідальність за результати своєї діяльності, в
тому числі за цільове використання бюджетних коштів;
6.4.6. несе відповідальність за складання та виконання кошторисів
витрат і фінансових планів;
6.4.7. розробляє штатний розклад закладу та затверджує Положення про
структурні підрозділи;
6.4.8. організує акредитацію закладу;
6.4.9. приймає та звільняє працівників згідно з КЗпП України;
6.4.10. має право першого підпису на фінансових документах;
6.4.11. встановлює правила внутрішнього розпорядку за узгодженням із
профспілковим комітетом.
6.5. Конкретні обов’язки працівників визначаються посадовими
інструкціями.
6.6. Заклад веде затверджену облікову та звітну документації та звітує
про свою діяльність у встановленому порядку.
6.7. Повноваження трудового колективу закладу реалізуються через
загальні збори, ради трудового колективу, професійні спілки, інші органи,
уповноважені трудовим колективом на представництво, на внесення
пропозицій щодо поліпшення роботи закладу, соціально-культурного і
побутового обслуговування.
6.8. Право укладення колективного договору від імені Засновника
надається головному лікарю, а від імені трудового колективу –
профспілковому комітету закладу. Зміст і порядок укладення колективного
договору визначається законодавством про колективні договори.
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7. Майно закладу
7.1. Заклад здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості.
7.2. Майно закладу є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ Запорізького району і закріплено за ним на праві оперативного
управління згідно з чинним законодавством України.
7.3. Майно закладу складають основні фонди та оборотні засоби, а
також інші цінності.
7.4. Заклад не має права без згоди Засновника або уповноваженого ним
органу відчужувати закріплені за ним будинки, споруди, устаткування,
інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, за
винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
7.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх
частини серед Засновників (учасників), членів закладу, працівників (крім
оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів
управління та інших, пов’язаних з ними осіб.
8. Припинення діяльності закладу
8.1. Припинення діяльності закладу здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства України.
8.2. Передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі
припинення діяльності закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу,
приєднання або перетворення).

