
- розробляс структуру ! тптатний розпис в ме)ках затвердя{еного фонду
оплати прац!, посадов| |нструкц|{, положення про струкцрн| п|дрозд|ли Бази'
плани роботи Бази, ко1шторис доход|в та видатк|в;

_ несе повну в|дпов!дальн|сть 3а стан д|яльност! Бази;
- директор Бази несе в|дпов|да-гтьн|сть перед Фрганом управл!н!тя майном та

перед [ешартаментом охорони здоров'я Б|нницько] обласно! дерх<авно|
адм|н|отрац|? за достов|рн|сть та свосчасн|сть шодання ф!нансово|, статистично|
та 1нтшо| зв|тност|;

- розпоряд)касться ко1штами
законодавства;

- ук.т1адае угоди' видае дов|реноот|, в|дкривас в установах ,(ержавно|
казначейсько| слухс 6та та банк!в рахунки ;

- призначас на посади | зв1льняс з

обов'язки м|эк ними;
посад прац|вник|в Бази, розпод|ляе

- в ме)ках свос| компетенц1[ видас нака3и' усн! розпорядження, обов'язков|
для вс|х структурних п1дрозд|л|в та прац|вник1в Бази, орган1зовуе та контрол}ос
]х виконання;

- вносить на розгляд !епартаменту охорони здоров'я обласно] деря<авно|
адм1н!сщац!| пропозиц!| про введення у тштатний ро3пис Бази 1птатних одиниць
не передбачених д|гочими 1штатними нормами;

- в)кивае заход|в щодо отворення' реорган1зац!!, л|кв!дац|| сщукцрних
п!дрозд|л|в в порядку передбаченому чинним 3аконодавством;

- розробля€ та забезпену€ виконання шоточних | перспективних план|в Бази;
- забезпе.тус п!дб|р, розстацовку' п|двищення ква-гт|ф!кац|| 1 виховання

кадр|в, пол|пгпення умов прац1 | в|дцочинку прац|вник|в Бази;
- укладас колективний догов|р;
* забезпенус матер|ально-техн|чне постачання' оснащення Бази су{асно}о

апарацро!о;
- забезпечус проведення поточного | кап|талтьного ремонту основних фонд1в

у встановлен! терм!ни в ме)ках вид|лених кошлт|в;
- забезпечус планово-ф|нансову д!яльн1сть, у тому числ1 планування

поточно| д|яльност|;
- забезпечуе ведення документац1] та надання оперативно| 1нформац||;

видае дов|реност! в|д |мен1 Бази;
- вир1гпус 1нтп| питання д!ялльност| Бази зг|дно |з чиним законодавством.

6.10. 1руловий колектив Бази ск.]1адасться 3 громадян, як1 приймають участь
сво€ю праце}о в !т д1яльност| на п|дстав| трулового договору (конщ&(!}, угоди),
а також |нтпих форм, що рецл1ототь щудов1 в|дносини прац|вника з Базото.

6.11. Фсновното формото зд!йснення повноважень щудового кодективу с
зага-гтьн| збори, як! скликатоться при необх1дност!, а'1е не р!дгше, н!ж два р€ви на

6.|2. 3агальн1 зб9ри трудового колективу розгляда}оть:
- проект колективного договору та прийма}оть р|тпення щодо схв€шення або

в1дхилення цього проекту' контролютоть його виконання;

\

майном в1дпов1дно до чинного

.! ! (:


