
СТАТУТ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ 

КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ
(нова редакція)

м. Вінниця 
2017 рік



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства 

України та є документом, який регламентує діяльність Вінницької обласної 
дитячої клінічної лікарні (надалі -  лікарня).

1.2. Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня функціонує з 1980 року.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05листопада

1991 року № 311 «Про розмежування державного майна України між 
загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю 
адміністративно -  територіальних одиниць (комунальною власністю)» та 
рішення 10 сесії Вінницької обласної Ради народних депутатів 21 скликання 
від ЗО жовтня 1992 року «Про перелік об’єктів комунальної власності обласної 
Ради, що передаються в управління державної адміністрації та розмежування 
майнових інтересів між суб’єктами власності» лікарня віднесена до об’єктів 
комунальної власності обласної Ради народних депутатів.

Відповідно до пункту 10 розділу V «Прикінцевих та перехідних 
положень» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» лікарня є 
об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області, управління якою здійснює Вінницька обласна Рада (далі -  
Орган управління майном).

1.3. Лікарня є самостійним лікувально -  профілактичним закладом, який 
надає стаціонарну і поліклінічну (консультативну), виїзну медичну допомогу 
дитячому населенню області (від 0 - 1 8  років), є центром організаційно -  
методичної роботи із лікувально -  профілактичними закладами, 
розташованими на території області.

1.4. Лікарня відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я від 14 
вересня 1998 року № 273 «Про надання статусу клінічних закладів лікувально
-  профілактичним закладам охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, 
Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Харківської, Київської, Донецької, 
Запорізької, Тернопільської, Полтавської, Львівської, Волинської, 
Чернівецької, Херсонської областей та м. Києва» має статус клінічного 
лікувально -  профілактичного закладу.

1.5. У своїй діяльності лікарня керується Конституцією України, законами 
України, Указами та Розпорядженнями Президента України, постановами та 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими 
актами, рішеннями Органу управління майном, а також цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА
ЛІКАРНІ

2.1. Найменування лікарні:
повне українською мовою - ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА 

КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ;
скорочене українською мовою - ВОДКЛ;

повне англійською мовою - Vinnitsa Regional Children Clinical
Hospital;

скорочена назва англійською мовою -  VRCCH.
2.2. Місцезнаходження лікарні: Хмельницьке шосе, 108, м. Вінниця, 

Україна, 21029.



2.3. Лікарня має свою структуру, яка визначається віднишдт; ___
законодавства.

Кожний структурний підрозділ лікарні керується в своїй діяльності 
Положенням про відповідний структурний підрозділ, яке затверджується 
головним лікарем.

Функціональні обов'язки, посадові інструкції заступників головного 
лікаря, керівників структурних підрозділів затверджує головний лікар.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЛІКАРНІ
3.1. Лікарня є юридичною особою з часу її державної реєстрації у 

встановленому порядку, наділена цивільною правоздатністю та дієздатністю, 
користується правом оперативного управління щодо закріпленого за нею 
майна, веде бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, 
встановленому законодавством України, укладає угоди (договори, контракти) з 
юридичними та фізичними особами, виступає позивачем та відповідачем у 
судах, набуває майнових і немайнових прав та несе обов'язки, займається 
діяльністю, яка відповідає напрямам, передбаченим цим Статутом.

3.2 Лікарня має самостійний баланс, рахунки в установах банків, 
Державної казначейської служби України, печатку з власним найменуванням, 
штампи, бланки з власними реквізитами та інші атрибути.

3.3 Лікарня, згідно з чинним законодавством, відповідає за своїми 
зобов'язаннями коштами, що є в її розпорядженні.

Лікарня не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Органу 
управління майном, а Орган управління майном не несе відповідальності за 
зобов’язаннями лікарні.

3.4. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх 
посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність лікарні, 
таке втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб, передбачений 
законодавством України.

4. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЛІКАРНІ
4.1 Головна мета діяльності лікарні - медична практика, організація 

лікувально -  профілактичної допомоги, надання спеціалізованої, стаціонарної, 
поліклініко -  консультативної, виїзної медичної допомоги дитячому 
населенню області, невідкладної допомоги працівникам лікарні.

4.2 Основними завданнями лікарні є:
- медична практика згідно із номенклатурою лікарських спеціальностей та 

спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, які затвердженні 
штатним розписом і внесенні до ліцензії лікарні на даний вид господарської 
діяльності;

- організація та проведення за рахунок коштів обласного бюджету таких 
видів діяльності та форм медичної допомоги: надання невідкладної медичної 
допомоги дитячому населенню при гострих захворюваннях, травмах, 
отруєннях та інших нещасних випадках, незалежно від місця проживання;

- надання стаціонарної медичної допомоги згідно із стандартами та 
протоколами діагностики, обстеження та лікування дитячого населення 
області згідно із профілізацією ліжкового фонду, затвердженим порядком



госпіталізації в обсязі, що відповідають потребам лікування на третинному 
рівні, невідкладної допомоги працівникам лікарні;

- забезпечення поліклінічною консультативною допомогою дитячого 
населення області, яке направляється з лікувально -  профілактичних закладів 
для уточнення діагнозу і вирішення питання про подальше їх лікування, а 
також виконання інших функцій, закріплених за консультативною 
поліклінікою, що не суперечить чинному законодавству України;

- проведення виїзної лікувальної, діагностичної та консультативної 
допомоги дитячому населенню області;

- забезпечення діагностичного обстеження дітей віком до 18 років, які 
направляються амбулаторно -  поліклінічними та лікарняними закладами, в 
обсязі та за видами, відповідно до розроблених стандартів;

- проведення організаційно -  методичної та статистичної роботи;
- надання платних послуг, в тому числі медичних, згідно із чинним 

законодавством;
- придбання, перевезення, ввезення, зберігання, пересилання, вивезення, 

реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів;

- збереження, відпуск ін’єкційних та інших розчинів, лікарських форм в 
умовах аптеки лікарні для виробничих потреб;

4.3. Види діяльності лікарні, які потребують спеціального дозволу чи 
ліцензії, здійснюється після отримання відповідних документів.

4.4. Лікарня є:
- базою спеціалізації та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з 

медичною освітою лікувально -  профілактичних закладів області;
- базою стажування на робочих місцях лікарів, молодших спеціалістів з 

базовою та неповною вищою медичною освітою лікувально -  профілактичних 
закладів області;

- базою підготовки лікарів -  інтернів, у тому числі тих, хто навчаються на 
умовах контакту, проходження виробничої практики студентів Вінницького 
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, медичних коледжів 
області.

4.5. Лікарня здійснює:
- впровадження і широке застосування в практику роботи лікувально -  

профілактичних закладів області досягнень медичної науки, передових форм і 
методів роботи кращих колективів, наукової організації праці;

- експертизу тимчасової непрацездатності та визначення підстав для 
призначення державної соціальної допомоги дітям по перебігу захворювання;

- впровадження і широке застосування в комплексній терапії лікувального 
харчування, фітотерапевтичних методів лікування, лікувальної фізкультури та 
інших методів відновного лікування;

- облік результатів роботи персоналу та контроль його поточної 
діяльності;

- складання штатного розпису лікарні в порядку і відповідно до чинного 
законодавства;

- тарифікацію посад, включених до штатного розпису лікарні;
- нормування праці працівників лікарні згідно з чинним законодавством;



- підбір, облік, розстановку, атестацію, підвищення кваліфікації та 
виховання кадрів лікарні;

- покращення умов праці та відпочинку працівників лікарні;
- розвиток та удосконалення організаційних форм амбулаторно- 

поліклінічної і стаціонарної допомоги дитячому населенню області, 
наступності обстеження та етапного лікування;

- господарську діяльність, у тому числі своєчасне матеріально- 
технічного забезпечення, оснащення сучасною апаратурою, своєчасного 
проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень лікарні тощо;

- планово-фінансову діяльність, у тому числі поточне і довгострокове 
планування діяльності лікарні, формування та виконання єдиного кошторису 
доходів і видатків, матеріального стимулювання;

- внутрішній фінансовий контроль;
- участь у національних та міжнародних медичних програмах, проектах з 

питань удосконалення надання медичної допомоги, дослідженнях та розробках 
новітніх технологій, випробуваннях медичних препаратів, обладнання та 
інструментарію в межах чинного законодавства України;

- участь у міжнародних з’їздах, конференціях, симпозіумах з питань 
надання та здійснення медичної практики.

4.6. Лікарня має право:
- планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки 

свого розвитку відповідно до держаних програм;
- організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання укладених 

договорів;
- надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства;
- самостійно приймати рішення, видавати накази, вказівки у межах своєї 

компетенції;
- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи 

розвитку;
- організовувати матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, 

філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- приймати участь у конференціях, з’їздах, симпозіумах;
- набувати (купувати в межах кошторису) майно, кошти, основні та 

обігові засоби, устаткування, обладнання та інше.
4.7. Лікарня з дозволу Органу управління майном має право відповідно 

до чинного законодавства здавати в оренду нерухоме майно.
4.8. Лікарня зобов'язана:
- забезпечувати надання послуг та виконання робіт відповідно до 

укладених договорів;
- забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових 

платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з чинним 
законодавством;

- забезпечувати цільове використання закріпленого за нею майна та 
виділених коштів;

- здійснювати реконструкцію, а також капітальний ремонт основних 
засобів;
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здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного 
забезпечення, проводити придбання необхідних матеріальних ресурсів у 
підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у 
фізичних осіб згідно чинного законодавства;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 
дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування;

- здійснювати заходи з вдосконалення організації заробітної плати 
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах 
особистої праці, так і у загальних підсумках роботи лікарні, забезпечувати 
економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасні 
розрахунки з працівниками лікарні;

- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки;

- забезпечити виконання статутних завдань і досягнення мети діяльності;

5. МАЙНО ЛІКАРНІ
5.1 Майно лікарні складають основні фонди та обігові кошти, а також інші 

цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі лікарні.
5.2 Майно лікарні є спільною власністю територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницької області і закріплене за лікарнею на праві оперативного 
управління.

Здійснюючи право оперативного управління, лікарня володіє та 
користується зазначеним майном. Право розпорядження майном, закріпленим 
на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Органу управління 
майном. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів.

5.3 Лікарня має право, за згодою Органу управління майном та в порядку 
визначеному ним, продавати або передавати іншим юридичним та фізичним 
особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове 
користування (позичку) майно в тому числі нерухоме, що належать їй на праві 
оперативного управління, а також списувати його з балансу у порядку 
встановленому Органом управління майном.

5.4 Джерелом формування майна є:
- бюджетні асигнування;
- майно та кошти передані Органом управління майном;
- орендна плата;
- доходи, одержані від господарської діяльності, незабороненої 

законодавством;
- капітальні вкладення та дотації з бюджету;
- надходження від реалізації згідно законодавства майна;
- кошти від добровільного медичного страхування;
- благодійні внески отримані згідно чинного законодавства;
- майно набуте у встановленому законодавством порядку;
- надходження від збереження коштів у банківських установах;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
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Майно, придбане за рахунок цільового фінансування, добровільних 
внесків будь-яких суб'єктів господарювання, фізичних осіб є спільною 
власністю територіальних громад області.

5.5 Орган управління майном здійснює контроль за використанням і 
збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати 
надлишкове майно, а також майно, що не використовується або 
використовується лікарнею не за призначенням.

5.6 Збитки, завдані лікарні внаслідок порушення її майнових прав 
фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовуються 
за рішенням суду чи в іншому порядку, передбаченому чинним 
законодавством.

5.7 Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що 
знаходиться у користуванні лікарні, її відчуження, вилучення, відмова від 
права користування, тощо, вирішуються за погодженням з Органом управління 
майном.

6. УПРАВЛІННЯ ЛІКАРНЕЮ
6.1 Управління лікарнею здійснюється відповідно до Статуту на основі 

поєднання прав Органу управління майном, Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації та принципів самоврядування трудового колективу.

6.2 Орган управління майном:
- призначає на посаду та звільняє з посади головного лікаря лікарні;
- затверджує Статут лікарні та зміни до нього;
- здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у 

зв'язку з їх порушенням;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться 

в оперативному управлінні лікарні;
- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
6.3. Оперативне управління лікарнею- здійснює головний лікар, який 

призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління майном 
у порядку встановленому чинним законодавством.

Із головним лікарем лікарні укладається контракт, в якому визначаються 
строк найму, права, обов'язки і відповідальність перед Органом управління 
майном та трудовим колективом, умови його матеріального та соціального 
забезпечення, з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством 
України.

6.4 Головний лікар лікарні:
несе персональну відповідальність за виконання лікарнею покладених 

на неї завдань згідно зі Статутом та чинним законодавством України;
-діє без довіреності від імені лікарні, представляє її в усіх установах та 

організаціях;
- має право першого підпису на фінансових, банківських та інших 

документах;
- затверджує, відповідно до чинного законодавства структуру лікарні в 

межах затвердженого штатного розпису та штатної чисельності;
- затверджує Положення про структурні підрозділи, посадові інстр\тшЛ 

та функціональні обов'язки працівників лікарні;



- призначає та звільняє з посад працівників лікарні, формує 
адміністрацію лікарні;

-здійснює контроль за якістю роботи заступників головного лікаря за 
напрямками їх діяльності, завідувачів відділеннями та керівників інших 
структурних підрозділів лікарні;

- затверджує плани підвищення кваліфікації лікарів, середніх медичних та 
інших працівників;

- затверджує плани роботи лікарні та його структурних підрозділів;
-укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в банківських

установах;
- може делегувати своїм заступникам та керівникам структурних 

підрозділів частину своїх повноважень, які зазначаються у посадових 
інструкціях заступників головного лікаря і керівників структурних підрозділів, 
що затверджуються головним лікарем;

- видає накази, розпорядження та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для 
виконання працівниками всіх підрозділів лікарні;

- забезпечує перспективний розвиток лікарні;
- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного 

законодавства та рішень Органу управління майном;
- несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність 

лікарні, дотримання фінансової дисципліни і норм охорони праці, ефективного 
використання та охорони майна і коштів, що закріплені за лікарнею;

- забезпечує правильність та ефективність використання бюджетних коштів 
(разом з головним бухгалтером);

6.5. Головний лікар організовує:
а) розробку спільних планів організаційно -  методичного керівництва і 

надання лікарнею практичної допомоги медичним працівникам дитячих 
лікувально -  профілактичних закладів області;

б) контроль за обліком і звітністю в закладі, а також здійснення 
статистичних досліджень щодо діяльності структурних відділів лікарні;

в) вивчення, узагальнення і поширення у закладі нових організаційних 
форм медичного обслуговування дитячого населення та досвіду роботи 
кращих дитячих лікувально -  профілактичних закладів держави;

6.6. Головний лікар забезпечує:
а) чітку організацію і взаємозв’язок в роботі між всіма структурними 

підрозділами лікарні;
б) освоєння і впровадження в практику роботи лікарні сучасних методів і 

засобів профілактики, діагностики і лікування хворих дітей;
- виконує інші функції, передбаченні законодавством, Органом 

управління майном та цим Статутом.
6.7. Головний лікар лікарні зобов’язаний:
а) систематично доводити до персоналу лікарні:
- накази, інструктивно -  методичні матеріали вищестоящих організацій і 

забезпечувати їх своєчасне виконання;
- дані про нові методи і засоби профілактики, діагностики і лікування, а 

гагчож досвід роботи провідних лікувально -  профілактичних закладів;
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б) забезпечувати наступність в обслуговуванні хворих дітей між 
стаціонаром та консультативною поліклінікою;

в) контролювати роботу заступників головного лікаря за напрямками їх 
діяльності, завідувачів відділеннями та керівників інших структурних 
підрозділів лікарні;

г) розглядати та затверджувати:
- плани роботи структурних підрозділів лікарні;
- графіки роботи асистентів і співробітників кафедр вищих медичних 

закладів освіти та післядипломної освіти;
д) організовувати та регулярно проводити:
- наради співробітників лікарні і лікарняні ради;
- планові і позачергові (в тому числі і вночі) обходи відділень, кабінетів та 

інших структурних підрозділів;
- заслуховувати звіти про проведену роботу своїх заступників і 

завідувачів структурних підрозділів лікарні;
е) забезпечувати:
- своєчасний розгляд пропозицій, скарг, заяв від населення, приймати по 

кожному з них конкретні рішення і здійснювати контроль за їх виконанням;
- своєчасну та ретельну перевірку всіх надзвичайних випадків в 

стаціонарі і консультативній поліклініці (раптова смерть, несвоєчасне надання 
медичної допомоги, внутрішньо-лікарняна інфекція, аварія і т.д.), про 
результати перевірки і вжиті заходи у встановлені строки повідомляти 
відповідні органи;

- підготовку і подання статистичних фінансових і господарських звітів 
про діяльність лікарні у відповідні органи.

- виконує інші функції, передбачені законодавством, Органом управління 
майном та цим Статутом.

6.8. Органом самоуправління лікарні є загальні збори (конференція) 
трудового колективу, які:

- затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- приймають колективний договір;
- здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством 

України.
6.9. Трудовий колектив лікарні складають усі громадяни, які своєю 

працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з лікарнею.

6.11. Повноваження трудового колективу лікарні реалізується загальними 
зборами (конференцією) трудового колективу та через їх виборні органи.

6.12. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 
лікарні, виробляються і приймаються за участю трудового колективу та 
уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. 
Колективним договором також регулюються питання охорони праці, 
виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією лікарні.

6.13. Право укладання колективного договору від імені адміністрації 
лікарні має головний лікар, а від імені трудового колективу - уповноважений 
ним орган (профспілковий комітет).



6.14. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 
життя та гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового 
колективу та їх сімей, вирішуються головним лікарем лікарні за участю 
трудового колективу та уповноважених ним органів.

6.15. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини лікарні з 
трудовим колективом регулюються законодавством України про працю.

6.16. Організаційно-методичне керівництво та державний контроль і 
нагляд за фаховою діяльністю лікарні здійснює галузевий орган виконавчої 
влади - Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНІ
7.1 Уся господарська та фінансова діяльність лікарні спрямована на 

виконання поставлених завдань та здійснюється відповідно до чинного 
законодавства і Статуту лікарні.

7.2 Лікарня є неприбутковим закладом і фінансується за рахунок 
обласного бюджету, субвенцій з державного бюджету та з інших джерел, 
передбачених чинним законодавством України.

7.3 Лікарня здійснює господарську діяльність у межах бюджетних 
асигнувань і на основі оперативного управління майном.

7.4 Доходи лікарні зараховуються до складу єдиного кошторису 
(спеціальний фонд доходів та видатків) на утримання лікарні і 
використовуються на фінансування тільки видатків цього кошторису (в тому 
числі на фінансування господарської діяльності згідно зі Статутом).

7.5 Лікарні забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх 
частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з 
ними осіб.

7.6 Доходи (прибутки) лікарні використовуються виключно для 
фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 
напрямків діяльності, визначених Статутом.

7.7 Для здійснення основних статутних завдань, забезпечення мети своєї 
діяльності лікарня має право:

- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи 
розвитку;

- організовувати матеріально -  технічне забезпечення своєї діяльності;
- в межах своїх повноважень та з дозволу Органу управління майном, 

розпоряджатися майном, наданим в оперативне управління, в тому числі 
здавати в оренду майно, а з дозволу Органу управління майном -  нерухоме 
майно;

- набувати майно та кошти в порядку встановленому законодавством;
- здійснювати господарську діяльність на основі укладання цивільно- 

правових угод, контрактів з юридичними та фізичними особами як на 
території України, так і за її межами, організовувати свою діяльність щодо 
забезпечення їх виконання;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, передбаченому 
чинним законодавством України;

- надавати платні медичні послуги, відповідно до чинного законодавства



України;
- проводити навчально -  методичні, профілактично -  захисні, 

консультативно -  лекційні роботи, брати участь у клінічних випробуваннях 
лікарських засобів, експериментах згідно із чинним законодавством.

Надходження до спеціального фонду лікарні зараховуються на 
спеціальний рахунок і використовуються згідно з затвердженим кошторисом 
доходів і видатків лікарні.

7.8. Відносини лікарні з іншими установами, організаціями, фондами, 
центрами, підприємствами, незалежно від форм власності, а також з 
громадянами на території України та за її межами здійснюються на основі 
договорів та угод.

7.9. Орган управління майном має право ініціювати проведення 
відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської 
діяльності.

7.10. Орган управління майном має право вимагати від лікарні надання 
будь-якої інформації щодо здійснення нею господарської, фінансової 
діяльності та виконання статутних завдань, а лікарня зобов’язана надати таку 
інформацію.

7.11. Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної державної 
адміністрації має право вимагати надання будь-якої інформації про діяльність 
закладу, в тому числі фінансової, на виконання вимог Положення про 
департамент.

7.12. Лікарня веде, у встановленому законодавством України порядку, 
облік військовозобов'язаних.

7.13. Лікарня проводить заходи з цивільної оборони, протипожежної 
безпеки.

7.14. Соціальна діяльність лікарні здійснюється відповідно до чинного 
законодавства з врахуванням фінансових можливостей.

8. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ

8.1 Лікарня здійснює у встановленому порядку оперативний 
бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, 
несе повну відповідальність за дотримання податкової та кредитної 
дисципліни.

За ведення оперативного обліку, бухгалтерської і статистичної звітності 
лікарня несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Бухгалтерський облік ведеться у грошових одиницях - гривнях, 
переведення сум за межі України здійснюється за ринковим курсом 
Національного банку України.

8.2 Контроль за фінансово-господарською діяльністю лікарні, її 
структурних підрозділів здійснюється відповідними установами та 
організаціями згідно з чинним законодавством.

8.3. Головний лікар лікарні та головний бухгалтер несуть персональну 
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та 
статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
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8.4. Внутрішній контроль якості надання планового лікування 
покладається на завідувачів відділеннями та керівників інших структурних 
підрозділів лікарні, заступників головного лікаря за напрямками їх діяльності 
та обов’язково включає експертизу випадків ускладнень, повторної 
госпіталізації з приводу того самого захворювання протягом року, випадків 
захворювання з подовженими та укороченими термінами лікування, випадків 
з розбіжністю діагнозів, випадків, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи 
їх родичів.

8.5. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації 
управління якістю надання медичної допомоги в лікарні покладаються на 
медичну раду, яку очолює головний лікар.

8.6 Межі фінансового року визначаються чинним законодавством.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ
9.1. Припинення діяльності лікарні може бути шляхом її реорганізації 

або ліквідації.
Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) лікарні здійснюються за рішенням Органу управління майном, 
або за рішенням суду, згідно чинного законодавства України.

9.2. Ліквідація лікарні здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Органом управління майном. Порядок і строки проведення 
ліквідації визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію, 
відповідно до чинного законодавства України.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс лікарні і подає його на 
затвердження в порядку визначеному чинним законодавством.

9.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять 
повноваження щодо управління лікарнею.

9.4. При реорганізації чи ліквідації лікарні працівникам гарантується 
додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства України.

9.5. У разі реорганізації лікарні її права та обов’язки переходять до її 
правонаступника.

9.6. У разі припинення юридичної особи ( в результаті ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення) активи лікарні передаються одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються в 
дохід бюджету у порядку встановленому законодавством.

9.7. Лікарня вважається реорганізованою, або ліквідованою з моменту 
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ЛІКАРНІ
10.1. Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення Органу управління 

майном, шляхом викладення його в новій редакції у відповідності до чинного 
законодавства України.

10.2. Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту 
державної реєстрації згідно чинного законодавства.

Перший заступник
голови обласної Ради


