БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLI ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 16 січня 2015 року

№ 858-VІ

Про затвердження Статуту комунальної
установи охорони здоров'я Богодухівська
центральна районна лікарня у новій редакції
В зв'язку з реформуванням галузі охорони здоров'я району та зміною
структури КУОЗ Богодухівська ЦРЛ, на виконання ст.16 Закону України
«Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету
Міністрів України від 17 лютого 2010 року № 208 «Деякі питання
удосконалення системи охорони здоров’я», Указу Президента України від
6 грудня 2005 року № 1649/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування
системи охорони здоров’я населення», керуючись ст. 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 57 Господарського кодексу України,
районна рада
ВИРІШИЛА
1. Затвердити Статут комунальної установи охорони здоров'я
Богодухівська центральна районна лікарня у новій редакції, що додається.
2. Доручити головному лікарю Богодухівської центральної районної
лікарні Грищенку М.І. провести реєстрацію Статуту комунальної установи
охорони здоров'я в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства
України.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від
24 листопада 2011 року № 182-VІ «Про затвердження Статуту комунальної
установи охорони здоров'я Богодухівська центральна районна лікарня у новій
редакції» (Х сесія VІ скликання).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з
гуманітарних питань, охорони здоров’я та соціального захисту населення
(М.Торяник).
Голова районної ради

Д. К.Тризна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням XLI позачергової сесії
районної ради VI скликання
від 16.01. 2015 року № 858- VI

СТАТУТ
Комунальної установи охорони здоров’я
Богодухівська центральна районна лікарня
(нова редакція)

м. Богодухів,
2015 рік
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1. Загальні положення
1.1. Комунальна установа охорони здоров'я Богодухівська центральна
районна лікарня (надалі - Лікарня) - є комунальною бюджетною,
неприбутковою установою охорони здоров'я Богодухівської районної ради,
заснованою на спільній комунальній власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Богодухівського району та створена для надання медичної
допомоги мешканцям району.
1.2. Засновником (власником) Лікарні є Богодухівська районна рада.
Загальне керівництво Лікарнею здійснює Головне управління охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації відповідно до ст.22 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації».
1.3. Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, указами та розпорядженнями Президента України,
постановами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями
Міністерства охорони здоров'я України, міжнародними договорами
ратифікованими Україною у сфері охорони здоров'я, розпорядженнями голови
Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови
районної державної адміністрації, рішеннями районної ради та цим Статутом,
який затверджується Засновником.
1.4. Лікарня є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у
встановленому Законом порядку, має самостійний баланс і рахунки в
банківських установах, круглу гербову печатку, круглу печатку зі своєю
назвою, кутовий штамп, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові
та немайнові особисті права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у
суді загальної юрисдикції, господарському, третейському судах. Лікарня є
одержувачем коштів районного бюджету і має рахунки в управлінні районного
державного Казначейства.
1.5. Засновник (власник) не несе відповідальність за зобов'язаннями
Лікарні. Лікарня не несе відповідальність за зобов'язаннями Засновника
(власника).
1.6. Повна назва - КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
БОГОДУХІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ.
Скорочена назва - КУОЗ БОГОДУХІВСЬКА ЦРЛ.
1.7. Місцезнаходження Лікарні:
Україна, 62103, Харківська область, м. Богодухів, вул. Чернієнко, 13.
2. Мета і предмет діяльності Лікарні.
2.1. Основною метою діяльності Лікарні є:
2.1.1. Надання населенню згідно з вимогами чинного законодавства
України кваліфікованих медичних послуг, спрямованих на збереження,
поліпшення та відновлення здоров'я.
2.1.2.Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення
профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших
розладів здоров'я та медичного контролю за перебігом вагітності й надання
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медичної допомоги при пологах.
2.1.3. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою
забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та
ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.
2.1.4. У випадках, передбачених законодавством України, Лікарня може
здійснювати господарську діяльність за напрямками, які погоджуються із
Засновником (власником). Лікарня не має на меті отримання прибутку від
господарської діяльності. Суми перевищення доходів Лікарні над її видатками
спрямовуються на розвиток матеріально-технічної бази (основних фондів)
Лікарні.
2.2. Предметом діяльності Лікарні є:
2.2.1. Безпосереднє
забезпечення
кваліфікованого
медичного
обслуговування населення Богодухівського району Харківської області шляхом
надання йому безоплатної кваліфікованої, планової, стаціонарної та
спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.
2.2.2. Організація надання населенню Богодухівського району
Харківської області медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на
базі інших медичних закладів шляхом скерування пацієнтів до цих закладів в
порядку, встановленому законодавством.
2.2.3. Надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам
на безоплатній та платній основі у випадках та на умовах, визначених
відповідними законами України, нормативно-правовими актами Кабінету
Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих
органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених
договорами про добровільне медичне страхування.
2.2.4. Взяття та зберігання донорської крові.
2.2.5. Придбання, зберігання, перевезення, відпуск, призначення,
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів.
3. Умови та порядок надання медичних послуг Лікарні.
3.1. Лікарня має право безпосередньо надавати лише ті види медичних
послуг та медичної допомоги, що згідно з одержаною відповідно до Закону
ліцензією, та результатів державної акредитації.
3.2. В разі, коли особа, яка звернулась до Лікарні, потребує медичних
послуг, що не можуть бути надані безпосередньо Лікарнею з використанням її
власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, Лікарня зобов'язана
направити таку особу до іншого закладу охорони здоров'я чи фахівця, який має
забезпечити надання відповідних послуг.
3.3. Єдиною підставою для отримання медичних послуг у Лікарні є стан
здоров'я особи та необхідність надання таких послуг, підтверджена наявністю в
конкретної особи відповідних медичних показань. Лікарня не має права
відмовляти у наданні медичних послуг будь-якій особі через те, що постійне
місце її проживання знаходиться поза межами Богодухівського району
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Харківської області чи з огляду на інші, не пов'язані зі станом здоров'я
обставини.
3.4. Черговість доступу осіб, які звернулись до Лікарні за медичними
послугами, регулюються виключно критеріями та терміновістю необхідності
надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров'ю
конкретної особи.
3.5. Госпіталізація у стаціонарні відділення Лікарні здійснюється лише у
разі наявності у пацієнта медичних показань, які зумовлюють необхідність
цілодобового медичного контролю за станом здоров'я пацієнта, що не можуть
бути забезпечені поза стаціонаром, або у разі, коли госпіталізація є
обов'язковою у зв'язку з вимогами законодавства.
3.6. Рішення про госпіталізацію у стаціонарні відділення Лікарні
приймається лікарем, уповноваженим на це Керівником Лікарні, після
ознайомлення зі станом здоров'я особи та отримання згоди цієї особи, її
законного представника (за винятком випадків, коли згідно з законом така згода
госпіталізації не потрібна).
3.7. В разі, коли стан здоров'я особи вимагає невідкладної госпіталізації
до Лікарні, але при цьому в Лікарні відсутні вільні місця або Лікарня не має
права надавати необхідні зазначеній особі медичні послуги за умовами
ліцензування та державної акредитації, або госпіталізація зазначеної особи до
Лікарні є неможливою за епідеміологічними умовами та критеріями, Лікарня
після надання невідкладної допомоги забезпечує, в разі потреби, перевезення
пацієнта до іншого закладу охорони здоров'я за попереднім погодженням цього
питання з відповідним закладом охорони здоров'я. При цьому до іншого
закладу охорони здоров'я, куди спрямовується пацієнт, передається копія
відповідної медичної документації з інформацією про стан здоров'я особи та
заходи, вжиті у Лікарні.
3.8. Якщо інше не передбачено законодавством, виписка із стаціонарних
відділень Лікарні здійснюється у разі;
- коли стан здоров'я госпіталізованої особи не вимагає подальшого
лікування в умовах стаціонару;
- наявності бажання госпіталізованої особи чи її законного представника;
- коли госпіталізована особа порушує правила внутрішнього розпорядку
Лікарні, але при цьому відсутня небезпека того, що відмова від продовження
перебування такої особи в стаціонарі чи припинення надання їй медичних
послуг можуть спричинити безпосередню загрозу для її життя чи здоров'я, або
для життя чи здоров'я інших осіб.
3.9. Якщо законний представник госпіталізованої особи наполягає на
виписці цієї особи із стаціонарного відділення Лікарні, а стан здоров'я
зазначеної особи вимагає продовження лікування в стаціонарних умовах,
Керівник Лікарні чи уповноважений ним лікар може відмовити у виписці до
моменту винесення рішення у цій справі відповідним органом опіки та
піклування чи судом, за винятком випадків, коли законодавством встановлений
інший порядок вирішення цього питання.
3.10. Особа, яка вимагає виписки із стаціонарного відділення Лікарні за
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власним бажанням, повинна бути проінформована лікарем про можливі
наслідки, які можуть бути спричинені для її здоров'я припиненням лікування у
стаціонарі. Така особа має письмово засвідчити факт виписки із Лікарні за
власним бажанням та отримання зазначеної у цьому пакеті інформації лікаря. У
випадку відмови особи від такого засвідчення лікар зобов'язаний зробити
відповідний запис у медичній документації зазначеної особи.
3.11. Якщо законний представник, опікун чи піклувальник не забирає
неповнолітню чи недієздатну особу після виписки із стаціонарного відділення
Лікарні, Лікарня має невідкладно повідомити про це міську, сільську, селищну
раду за місцем проживання виписаної особи.
3.12. При наданні медичних послуг Лікарня зобов'язана забезпечувати
ввічливе та поважне ставлення працівників Лікарні до пацієнтів.
3.13. При наданні медичних послуг Лікарня зобов'язана забезпечувати
дотримання відповідних, пов'язаних з наданням медичної допомоги особистих
немайнових прав особи, встановлених Цивільним кодексом України та іншими
законами України.
4 Організаційна структура та організація роботи Лікарні.
4.1. Структурними підрозділами Лікарні є:
4.1.1. Адміністративно-керівний персонал.
4.1.2. Поліклінічне відділення.
4.1.3. Стаціонар
4.1.4. Фізіотерапевтичне відділення.
4.1.5. Рентгенологічне відділення.
4.1.6. Інформаційно-аналітичний відділ.
4.1.7. Бухгалтерія.
4.1.8. Клініко-діагностична лабораторія.
4.1.9. Спеціалізований гараж.
4.1.10. Патологоанатомічне відділення.
4.1.11. Пункт переливання крові.
4.1.12. Харчоблок.
4.1.13. Пральня.
4.1.14. Господарча служба.
4.2. Порядок внутрішньої організації та сфера діяльності структурних
підрозділів Лікарні затверджуються Керівником Лікарні.
4.3. Заступники керівника Лікарні, керівники та спеціалісти підрозділів
апарату управління і структурних підрозділів (відділень та інших підрозділів
Лікарні), призначаються на посаду і звільняються з посади керівником Лікарні,
згідно чинного законодавства України.
4.4. Функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників Лікарні
затверджуються її Керівником.
4.5. Надання медичних послуг Лікарнею забезпечується у цілодобовому
режимі в порядку, що встановлюється Керівником Лікарні, з урахуванням
вимог відповідного законодавства щодо забезпечення доступності для
населення невідкладної медичної допомоги та законодавства про працю.
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4.6. Трудовий колектив Лікарні становлять усі громадяни, які своєю
працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору.
Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами
(конференцією) через його виборні органи.
4.7. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
Лікарні, розробляються і приймаються адміністрацією Лікарні за участю
трудового колективу та уповноважених ним органів та відображаються у
колективному договорі. Колективним договором регулюються питання охорони
праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією
Лікарні.
4.8. Право укладення колективного договору від імені адміністрації
надається головному лікарю Лікарні, а від імені трудового колективу представникам профспілкових організацій .
5. Управління Лікарнею.
5.1. Управління Лікарнею здійснює її головний лікар, який відповідає
встановленим державою єдиним кваліфікаційним вимогам та призначається на
посаду на контрактній основі та звільняється з неї, виключно на пленарних
засіданнях районної ради.
Контракт укладається та розривається головою районної ради.
5.2. Керівник Лікарні:
5.2.1. Самостійно вирішує питання діяльності Лікарні за винятком тих,
що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.
5.2.2. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового
плану та плану розвитку Лікарні, результати її господарської діяльності, якість
послуг, що надаються Лікарнею, використання наданого Лікарні майна і коштів
згідно з вимогами чинного законодавства, цього Статуту та укладених
Лікарнею договорів.
5.2.3. За погодженням із Засновником визначає структуру і встановлює
штатний розпис Лікарні.
5.2.4. Діє без довіреності від імені Лікарні, представляє її у відносинах з
іншими юридичними та фізичними особами, підписує від її імені документи та
делегує право підпису документів іншим посадовим особам Лікарні.
5.2.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Лікарні
відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
5.2.6. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків
розрахункові та інші рахунки.
5.2.7. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки,
обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні.
5.2.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої
документації.
5.2.9. Забезпечує контроль за виконанням функціональних обов'язків і
посадових інструкцій працівниками Лікарні.
5.2.10. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє
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відповідні органи про будь-які зміни в даних про Лікарню, внесення яких є
обов'язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.
5.2.11. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи
працівників Лікарні, а також інші передбачені законодавством про працю
рішення у сфері трудових відносин.
5.2.12. Щорічно звітує про діяльність Лікарні перед Засновником.
5.2.13. Вирішує інші питання, віднесені законодавством, цим Статутом та
контрактом між Засновником та Керівником Лікарні до компетенції Керівника
Лікарні.
5.2.14. Вирішує інші питання, віднесені законодавством, цим Статутом та
контрактом між Засновником та Керівником Лікарні до компетенції Керівника
Лікарні.
5.3. Громадський контроль за діяльністю Лікарні здійснює Наглядова
Рада, яка є ініціативним та дорадчим органом Засновника та дорадчим органом
Керівника Лікарні.
5.4. До складу Наглядової Ради входять:
5.4.1. П'ять осіб з числа депутатів районної ради, в тому числі голова
Наглядової Ради, який обирається на пленарному засіданні районної ради;
5.4.2. Три особи, обрані таємним голосуванням на загальних зборах
трудового колективу Лікарні.
5.5. Наглядова Рада є правомочною у період діяльності Богодухівської
районної ради. Після обрання нового складу районної ради Новообраний склад,
керуючись положеннями пункту 5.4.1. цього Статуту обирає нових членів
Наглядової Ради.
5.6. Інші члени Наглядової Ради, ніж зазначені у пункті 5.4.2. цього
Статуту, не можуть бути працівниками Лікарні.
5.7. Більшістю голосів, шляхом голосування члени Наглядової Ради
обирають із свого числа заступника Голови, Секретаря Наглядової Ради.
5.8. Всі члени Наглядової Ради здійснюють свою діяльність на
громадських засадах без оплати і на час участі у засіданні Наглядової Ради
мають право на звільнення від виконання своїх трудових обов'язків за місцем
роботи із збереженням заробітної плати на підставі письмового повідомлення
Голови Наглядової Ради чи особи, що його заміщує.
5.9. У засіданні Наглядової Ради з правом дорадчого голосу беруть участь
Керівник Лікарні та представники профспілкових організацій працівників
Лікарні.
5.10. Рішення Наглядової Ради приймаються більшістю голосів. У разі
розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.
5.11. Засідання Наглядової Ради проводяться не рідше ніж раз у півроку.
Засідання Наглядової Ради скликає її Голова або в разі відсутності Голови заступник Голови Наглядової Ради.
5.12. Засідання Наглядової Ради с правомочним у разі участі у ньому
більше половини членів Наглядової Ради.
5.13. До повноважень Наглядової Ради належать:
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5.13.1. Подання Засновнику пропозицій з питань щодо:
- зміни або припинення договору про надання Лікарнею медичних послуг
за рахунок коштів районного бюджету;
- продажу старого та придбання чи прийняття у дарунок чи у якості
гуманітарної допомоги нового обладнання;
- перепрофілювання чи припинення діяльності Лікарні, її реорганізація,
розширення чи обмеження предмету її діяльності;
- преміювання Керівника Лікарні.
5.13.2. Розробка Регламенту діяльності Наглядової Ради Лікарні та
подання його на затвердження Засновнику.
5.13.3. Розгляд скарг і пропозицій, поданих особами, які користуються
послугами Лікарні.
5.13.4. Внесення пропозицій органу, який виступає замовником за
договором про надання Лікарнею медичних послуг за кошти районного
бюджету, щодо можливого внесення змін до зазначеного договору.
5.13.5. Погодження змін до Статуту Лікарні та подання думки щодо цих
змін Засновнику.
5.13.6 Інші повноваження, що витікають з цього Статуту.
6. Права та обов'язки Лікарні.
6.1. Лікарня має право:
6.1.1. Визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку
відповідно до державних, районних програм та замовлень, платі}' фінансування
та плану розвитку Лікарні.
6.1.2. Здійснювати господарську діяльність згідно чинного законодавства,
за цінами (тарифами), що встановлюються нею самостійно або па договірній
основі, а у випадках передбачених законодавством України - за фіксованими
(регульованими) державними цінами (тарифами).
6.1.3. Організувати свою діяльність, щодо забезпечення виконання
договору про надання медичних послуг за рахунок коштів районного бюджету,
та виконання інших укладених договорів.
6.2. Лікарня зобов'язана:
6.2.1. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових
платежів) до бюджету та до державних цільових фондів, згідно діючого
законодавства України.
6.2.2. Забезпечувати цільове використання закріпленого за Лікарнею
майна на праві оперативного управління та виділених бюджетних коштів.
6.2.3. Здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію,
капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне
освоєння нових виробничих потужностей.
6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування,
правил та норм охорони праці, техніки безпеки.
6.2.5. Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності.
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6.2.6. Здійснювати заходи з удосконалення організації оплати праці
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах
особистої праці, так і у загальній діяльності Лікарні, своєчасно розраховуватись
з її працівниками.
6.2.7. Забезпечувати економічне і раціональне використання матеріальних
та енергетичних ресурсів.
6.2.8. Виконувати норми і вимоги чинного законодавства України щодо
охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
7. Правові відносини між Засновником (власником) і Лікарнею.
7.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші
програми Засновника (власника) покладаються в основу діяльності Лікарні.
7.2. Засновник (власник) укладає контракт з головним лікарем на термін,
визначений на пленарному засіданні районної ради.
7.3. До виключної компетенції Засновника (власника) Лікарні
відносяться:
7.3.1. Призначення та звільнення головного лікаря.
7.3.2. Затвердження Статуту Лікарні та змін до нього.
7.3.3. Здійснення контролю за додержанням Статуту та прийняття
відповідних рішень у зв'язку з його порушенням.
7.3.4. Здійснення контролю за ефективністю використання майна, що є у
спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Богодухівського
району та закріплене за Лікарнею на праві оперативного управління.
7.3.5. Погоджує фінансовий план та план розвитку Лікарні, що
затверджуються її Керівником, та здійснює фінансовий контроль за її
господарською діяльністю.
7.3.6. Укладає з Лікарнею договори про надання медичних послуг за
рахунок коштів районного бюджету.
7.3.7. Створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного
балансу.
7.4. Засновник (власник) має право:
7.4.1. Отримувати повну інформацію щодо діяльності Лікарні.
7.4.2. Надавати Лікарні допомогу у вигляді грошових коштів, майна,
обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності
Лікарні.
7.4.3. Контролювати здійснення покладених Засновником (власником) на
Лікарню завдань.
7.5. Засновник (власник) Лікарні приймає на себе такі зобов'язання:
7.5.1. Дотримуватись установчих документів Лікарні.
7.5.2. Виконувати прийняті па себе у встановленому порядку зобов'язання
по відношенню до Лікарні.
7.5.3. Сприяти Лікарні у здійсненні мети її діяльності.
7.5.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність
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Лікарні.
7.6. Засновник (власник) Лікарні може прийняти рішення про передачу
частини його прав до компетенції Керівника.
8. Майно Лікарні.
8.1. Майно Лікарні - перебуває у спільній власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Богодухівського району та закріплюється за Лікарнею
на праві оперативного управління.
8.2. Майно Лікарні складається з основних фондів, обігових коштів, а
також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі
Лікарні.
8.3. Джерелами формування майна Лікарні є:
8.3.1. Майно передане Засновником (власником) Лікарні.
8.3.2. Доходи, отримані від надання медичних послуг, які входять до
Переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних
закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науководослідних установах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів
від 17 вересня 1996 року №113, за рахунок інших джерел фінансування, а також
від інших видів господарської діяльності.
8.3.4. Кошти районного бюджету.
8.3.5. Благодійні внески, пожертвування українських та іноземних
фізичних та юридичних осіб, організацій, громадян (майно, кошти у
національній та іноземні валюті та інше).
8.3.6. Інші, не заборонені чинним законодавством, надходження.
8.4. Лікарня має право за погодженням із Засновником (власником)
здавати в оренду належне їй майно (будинки, споруди, устаткування,
транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності), а також списувати
його з балансу у встановленому чинним законодавством порядку.
8.5. Відносини Лікарні з іншими фізичними та юридичними особами у
всіх сферах діяльності здійснюються па основі договорів.
9. Господарська діяльність і звітність Лікарні.
9.1. Умови оплати праці працівників Лікарні визначаються Керівником
Лікарні відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Лікарня здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів
своєї діяльності, веде статистичну звітність згідно чинного законодавства.
10. Відшкодування вартості та оплата медичних послуг, що надаються
Лікарнею.
10.1. Громадянам, які постійно проживають на території Богодухівського
району Харківської області медичні послуги надаються безоплатно за рахунок
фінансових ресурсів, що надаються Лікарні з коштів районного бюджету, та
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інших не заборонених законодавством коштів, за винятком тих, що входять до
«Переліку платних послуг, які можуть надаватись в державних і комунальних
закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науководослідних установах, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 1996 року №1138».
10.2. Питання про компенсацію собівартості витрат Лікарні на надання
послуг, не пов'язаних з наданням швидкої та невідкладної медичної допомоги
безпритульним особам та особам без постійного місця проживання,
вирішується окремо в кожному конкретному випадку, виходячи з обставин
нього випадку.
10.3. Вартість платних послуг, відповідно до чинного законодавства,
відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках,
визначених законодавством України - за рахунок інших джерел за цінами,
встановленими згідно діючого законодавства.
10.4. Вартість медичних послуг, наданих Лікарнею у зв'язку з настанням
визначеною законом страхового випадку особам, застрахованим за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, відшкодовується за рахунок коштів відповідного фонду
соціального страхування, в порядку встановленому законом.
10.5. Вартість послуг Лікарні, пов'язаних з наданням медичної допомоги
інвалідам в рамках індивідуальної програми реабілітації згідно з Законом
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",
відшкодовується за рахунок коштів фонду соціального захисту інвалідів.
10.6. Особа, стан здоров'я якої не вимагає подальшого лікування в умовах
стаціонару, з моменту, визначеного Керівником Лікарні, усі витрати на
забезпечення покриття собівартості її перебування в стаціонарних відділеннях
Лікарні відшкодовує за власний рахунок. Собівартість витрат, пов'язаних з
продовженням перебування у стаціонарних відділеннях Лікарні неповнолітніх
чи недієздатний осіб, стан здоров'я яких не вимагає подальшого лікування в
стаціонарі, відшкодовується батьками чи іншими законними представниками
таких осіб.
10.7. Особа, яка перебуває у стані алкогольного сп'яніння, всі витрати за
надання Лікарнею медичних послуг здійснює за власний рахунок у разі, коли
сп'яніння є єдиною та безпосередньою причиною, що зумовила необхідність
надання такій особі медичної допомоги, а факт сп'яніння підтверджений
результатом
дослідження
проведеного
в
порядку,
встановленому
законодавством.
10.8. Надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства,
особам, які мають статус біженців, здійснюється в порядку та на умовах,
визначених відповідними законами, міжнародними договорами та Постановами
Кабінету Міністрів України.
10.9. В разі залучення Лікарні до надання медичних послуг в рамках
здійснення заходів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного,
природного, соціально-політичного характеру - фінансове покриття вартості
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зазначених медичних послуг забезпечується за рахунок коштів резервного
фонду Державного бюджету України, обласного та районного бюджетів у
порядку та па умовах, встановлених чинним законодавством України.
10.10. У разі залучення Лікарні до надання медичних послуг в рамках
здійснення заходів боротьби з епідеміями та у випадках масових отруєнь людей
фінансове покриття вартості зазначених медичних послуг забезпечується за
рахунок бюджетних асигнувань на заходи боротьби з епідеміями з Державного
бюджету України чи обласного бюджету в порядку та на умовах, встановлених
законодавством.
11. Ліквідація та реорганізацій Лікарні.
11.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) Лікарні проводиться за рішенням Засновника (власника), чи за
рішенням суду.
11.2. Ліквідація Лікарні здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Засновником (власником), а у випадках банкрутства - через суд.
11.3. Лікарня вважається реорганізованою або ліквідованого з дня
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
11.4. Майно, що залишилося після розрахунків з державним бюджетом та
задоволення претензій кредиторів, використовується відповідно до рішення
Засновника (власника).
11.5. При ліквідації та реорганізації Лікарні зберігаються усі передбачені
чинним законодавством гарантії трудових прав працівників.
12. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту
12.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Засновником
(власником) і підлягають державній реєстрації у встановленому чинним
законодавством України порядку.
12.2. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх
державної реєстрації і є невід’ємною частиною цього Статуту.
13. Заключні положення
13.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його
державної реєстрації.
13.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, розв’язуються у
порядку, встановленим чинним законодавством в Україні.
13.3. При виникненні розбіжностей положень Статуту з приписами
чинного законодавства України, діє останнє.

