
1.3агальн! пололсення

1' 1. !ей (татут розроблений в!дпов1дно до чинного законодавства }кра!нита с документом, який регламентус д1яльн1сть кощ/н€1пьного закладу 1'Б*а
спец!а-г:ьг{ого медичного постачання''.

1.2. (омунальний 3аклад ''База спец1а-гльного медичного постачаннп (дал1 -База) _ с обласним комун'ш1ьним 3акладом охорони здоров'я спец1а_гтьного
при3начення для забезпечення збер|гання та обслуговування матер!ал:ьних
ц!нностей державного матер1а"льного ре3ерву.

1.3. База створена р|тшенням зву)кеного зас1дання Б1нницького
облвиконкому .]\!6-цт в[д 15.05.1980 Рок}, на виконання |{останови Ради
}1|н|сщ|в уРсР в]д 05.03.1980 р. ]\ъ158-006-цт та нак;}зу моз уРсР ]\д31_цт в|д
20.0з.1980 року к[1ро створенн я 6аз спец|а-г:ьного медичного г{остачання).

1.4. Б!дпов1дно до постанови 1{аб|нету 1!1|н|отр|в }кра!ни в!д 5 листопада
|991. року .,&31 1 <||ро розмежування державного майна 1лкра!ни м|ж
заг€!'льнодержавно}о (республ1канського) власн|стто | власн!стго адм|н{сщативно_
територ|альних одиниць (комунально}о власн|стто)>, р|гшення 10 сес|| 2\
ск.]1икан|{я Б!нплицько| обласно| Ради народних депутат|! в1д 30 жовтня 1992
року .11р' перел!к об'скт1в комун€|пьно| власгтост1 обласно| Ради народних
депутат|в, 1!{Ф переда1оться в управл!ння обласно| дер>кавно} адм|н1сфц|| та
розме)кування майнових |нтерес1в м|ж суб'сктами власност|> та р|гшеттня сес!|
Б|нницько| обласно| Ради народних депутат|в в!д 14 травня 1993 року, 3аклад
в1днесений до об'скт|в комунально| власност| Б1нницько| обласйо| Ради
народгтих депутат1в.

1.5. Б1дпов1дьпо д0 пункту 10 розд|лу у <||рик|нцев| та перех|дн!
положення>> 3акону !кра!ни <|{ро м|сцеве самоврядування в укра!н1>, База еоб'ектом сп1льно| власност| територ!альних громад област|, управл|нн я яким
зд1йснгос Б!нницька обласна Рада (дал| - Фрган управл|ння майном).

1'6' База у сво?й д|яльност1 керусться |{онституц!сто }кра}ни, законами
9кра!ни, ука3ами та ро3порядженнями |[резидента !кра!ни 1 ка61нету 1!1!н1стр|в!кра!ни, наказами !нгших центр€шьних орган!в виконавчо| влади, нак€шами
!епартаменту охорони здоров'я обласно| державно| адм|н|страц1!, р!тшеннямиФргану управл!ння майном, !нгшими нормативно-правовими актами та цим€татутом' База в межах свос| компет1нц|! орган|зовус виконання акт1в
законодавства' зд1йонтос системат ичний контроль за !х реал1зац1ето.

2. }{айменування та м1сцезнаход)кення' структура

2.1. Ёайменування:
- повне _ комун€шьний зак.,1ад ''База спец!ального медичного постачання''
_ скорочене * 1(3 ''Бсмп''
2.2. $|9цезнах6дження : вул. |{и сар€да2 3-дд-3!цц цця-}коа!на. 2 1 03 6
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