
6. )/правл!ння Базого

б.1. !правл!ння Базого зд1йснтосться в|дпов1дно до цього €татуц на основ!
посднанг1я прав Фрга;ту управл!ння майцом, !епартаменту охорони здоров'я
обласно] дер)|{авг!о| адм!г:|сщац1? | уласт! в управл|нн1 щулового колективу.

6.2. База орга:т!зовус сво}о роботу у в|дпов1дност| до чинного законодавства
}кра!ни на п1дстав| виданих директором нак€в1в та затверджених ним положень.

б.3. Ре>ким роботи Бази визначасться правилами внутр1гшнього трудового
розпорядку.

6.4. Р1гцення соц|а-г:ьно-економ|чних д1яльност1|)| !0ц1а.,|ьн0-€к0н0м}чних питань' що стосуеться д;яльност!
зак]|аду' розробля!оться | приймаються !т органами управл|ння 3а участ}о
трудового колективу та уповновах{ених ним орган|в | в|дображаеться у
колективному договор|, яким регулго}оться виробнич1 поняття, охорона прац|,
трулов| в|дносини, в1дносини колективу з адм1н!страц|сго.

6.5. |{раво ук}1адання колективного договору в|д |мен| адм|н!страц1|
надасться директору, а в|д !мен| трудового колективу _ голов| профсп!лкового
ком1тец первинно| профсп!лково| орган1зац||.

6.6.'Фрган управл!ння майном:
- при3начасна посаду та зв|льняс 3 посади директора 1пляхом укладення або

роз|рвання контракц/;
- затвердх<уе €татут Бази та зм|ни до нього;

3в

- зд1йснго€ контроль за дотриманням вимог €татуту та приймае р|гшення у
язку з !1 пору:пенням;

- зд:йснтос контроль за ефективн|стто використання майна, що 3находиться
в оперативному управл1нн! Бази;

- зд1иснгос 1н1ш1 повноваження' визначенн| чинним законодавством.
6.7. Фртан|зац|йно_методичне кер|вництво та державний контроль | нагляд

за фаховото д|яльн!стто Бази зд|йсшос {епартамент охорони здоров;я Б1нницько|

зд1исн}ос директор ' який
Фрганом управл1ння майном

- зд1иснгос 1н1ш1 повноваження'

обласно[ державно] адм!н|страц1|.
6.8. |{оточне кер1вництво д1яльн!стто Бази

призначасться на посаду та зв|льнясться 3 посади
або уповнова)кеним ним органом'

|1ри призначенн1 на посаду з директором Бази укладаетьоя контракт' в
якому визнача}оться строк найшгу' правъ обов'язки | в1дпов1дальн|сть перед
Фрганом управл!ння майном та трудовим колективом' умови його матер1а-гть"'.'
та соц1ального забезпенення, з
законодавством }кра!ни.

6.9. !иректор Бази:

урахуванням гарант|й, передбатених чинним

- самост|йно вир|тшус питання д!яльност| Бази в ме)ках наданих йому
повноважень' за винятком питань в|днесених законодавством або €тацтом до
компетенц1| Фргану управл1ння майном;

- д|е без дов|реност! в|д !мен| Бази, представляе 'т| |нтереси в органах
державно| влади 1 органах м1сцевого самоврядування, |нтпих орган|зац!ях ув|дносинах з }оридичними та ф|зияними особами;
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