
                                                                    Проєкт вноситься 

                                                                      селищним головою 

 

Двадцять перша сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 
від ____ ________ 2021 року                                                                    № ____ 

 

смт Олександрівка 

 

Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства  

«Олександрівський   центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської  

області в новій редакції 
 

 

      Керуючись  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України № 1009- IX «Про внесення змін до деяких законів 

України  щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»  

 

СЕЛИЩНА РАДА  ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства 

«Олександрівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області в новій редакції (додається). 

     2. Уповноважити керівника комунального некомерційного 

підприємства «Олександрівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації 

комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» відповідно до чинного 

законодавства України. 

  

 3. Контроль за виконанням рішення  покласти  на  постійні комісії 

селищної ради:  

з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності;  

з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального 

захисту населення.  

 

Селищний  голова                                                Олександр БЕЗПЕЧНИЙ                    
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення Олександрівської 

селищної ради  

        _____________ 2021року №___ 
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КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА  

«ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»  

ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

(нова редакція) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Олександрівка 
2021 рік



І. Загальні  положення 
 

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Олександрівський центр 

первинної медико–санітарної допомоги» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (далі – КНП 

«Олександрівський центр ПМСД») є закладом охорони здоров'я, що надає 

послуги первинної медичної допомоги будь-яким особам в порядку та 

на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом. 

1.2 В своїй діяльності КНП «Олександрівський ЦПМСД» керується, 

створене і діє у відповідності до  Конституції України, Господарським та 

Цивільним Кодексами України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України, постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та 

Інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно – 

правовими актами, та цим Статутом. 

       1.3. Найменування Підприємства:  

1.3.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне некомерційне 

підприємство «Олександрівський центр первинної медико–санітарної 

допомоги» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області; 

1.3.2. Скорочене найменування Підприємства:– КНП «Олександрівський 

ЦПМСД». 

       1.4. Юридична адреса КНП «Олександрівський ЦПМСД»: індекс 27300, 

Кіровоградська область, Кропивницький район, смт. Олександрівка,           

вул. Шевченка, 57. 

       1.5. Засновником КНП «Олександрівський Ц ПМСД»  є Олександрівська 

селищна рада (далі - Засновник), код ЄДРПОУ 04364035, місцезнаходження: 

27300, Кіровоградська область, Кропивницький район, смт Олександрівка, 

вул. Незалежності України, 42а.  

       1.6. Органом управління КНП «Олександрівський ЦПМСД»  є 

виконавчий комітет Олександрівської селищної ради  Кропивницького 

району Кіровоградської області (далі – Орган управління). 

       1.7. За своїм правовим статусом КНП «Олександрівський ЦПМСД» є 

комунальним некомерційним та неприбутковим підприємством. 

       1.8. КНП «Олександрівський ЦПМСД»  здійснює господарську 

некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших 

результатів без мети одержання прибутку. 

       1.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) КНП 

«Олександрівський ЦПМСД»  або їх частини серед засновників (учасників), 

працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої 

праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 

інших пов’язаних ними осіб. 

       1.10. Не вважається розподілом доходів КНП «Олександрівський 

ЦПМСД», в розумінні пункту 1.9. Статуту, використання підприємством 



власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на 

утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених Статутом.   

        1.11. Права і обов'язки юридичної особи КНП «Олександрівський 

ЦПМСД» набуває з дня його державної реєстрації. 

       1.12. КНП «Олександрівський ЦПМСД»  є юридичною особою, має 

відокремлене майно, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним 

кодом, штампи, бланки зі своїм найменуванням.  

1.13.КНП «Олександрівський  ЦПМСД» за погодженням із Засновником 

визначає організаційну структуру, встановлює граничну чисельність 

працівників. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності 

структурних підрозділів затверджується директором. 

       1.14. Штатну чисельність КНП «Олександрівський ЦПМСД»  директор 

визначає виходячи з фінансового стану підприємства із врахуванням 

необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної 

доступності та якості медичної допомоги та самостійно затверджує штатний 

розпис. 

  1.15. Головною метою КНП «Олександрівський ЦПМСД» є надання 

первинної медичної допомоги населенню, що постійно проживає на території 

територіальної громади Олександрівської селищної ради, а також вжиття 

заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського 

здоров"я. 

       1.16. Основним завданням КНП «Олександрівський ЦПМСД» є: 

медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню; 

організація надання первинної медичної допомоги у визначеному 

законодавством  порядку, в тому числі надання невідкладної медичної 

допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я 

пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

проведення профілактичних щеплень; 

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання 

первинної медичної  допомоги у визначеному законодавством порядку; 

участь у проведенні профілактичних оглядів, здійснення профілактичних 

заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з 

метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення дієвого 

лікування хвороб, патологічних станів, ведення неускладненої вагітності; 

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб,  

патологічних станів, ведення неускладненої вагітності, а також щодо ведення 

здорового способу життя; 

взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного 

діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, 

патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням 

особливостей стану здоров’я пацієнта; 



організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування 

до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну 

(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а 

також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у 

визначеному законодавством порядку; 

забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини 

та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; 

упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, 

лікування та реабілітації захворювань та станів; 

організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги; 

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 

видачею листків непрацездатності; 

направлення на медико-соціальну експертну комісію осіб зі стійкою 

втратою працездатності; 

участь у проведенні інформаційної та освітньо–роз’яснювальної роботи 

серед населення щодо формування здорового способу життя; 

участь у державних та регіональних програмах щодо організації 

пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 

законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного 

забезпечення галузі охорони здоров’я;  

участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових 

обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у 

порядку визначеному відповідними програмами та законодавством; 

участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної 

допомоги територіальної громади Олександрівської селищної ради  та шляхів 

їх вирішення; 

визначення потреби населення у лікарських засобах, виробах медичного 

призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для 

забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною 

допомогою; 

моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських 

засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 

транспортних засобів; 

забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників КНП «Олександрівський ЦПМСД»; 

зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, 

використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих 

речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України; 

залучення кваліфікованих медичних працівників для надання первинної 

медико-санітарної допомоги, в тому числі лікарів, що працюють як фізичні 

особи – підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників 

для надання якісних послуг; 



закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання 

медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та 

прекурсорів), обладнання та інвентарю; 

координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги 

з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами 

вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими 

службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, 

та правоохоронними органами; 

надання платних послуг з медичного обслуговування населення 

відповідно до чинного законодавства України; 

надання окремих медичних послуг іншим суб’єктам господарювання, що 

надають первинну медичну допомогу на території територіальної громади 

Олександрівської селищної ради; 

інші функції, що випливають із покладених на КНП «Олександрівський 

ЦПМСД» завдань. 

       1.17. КНП «Олександрівський ЦПМСД» самостійно приймає рішення і 

здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством 

України та цим Статутом. 

       1.18. Взаємовідносини  КНП «Олександрівський ЦПМСД» з 

юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між 

ними. 

      1.19. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями КНП 

«Олександрівський ЦПМСД», крім випадків, передбачених законодавством 

України, а КНП «Олександрівський ЦПМСД» не несе відповідальності за 

зобов’язаннями Засновника.  

         1.20. КНП «Олександрівський ЦПМСД» має право укладати правочини, 

набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та 

відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських та 

адміністративних судах. 

     1.21. Організація може здійснювати й інші види діяльності, що не 

заборонені чинним законодавством України. 
 

                             II. Організація діяльності закладу 
 

      2.1. КНП «Олександрівський ЦПМСД» самостійно організовує роботу 

щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-

правових актів. 

      2.2. Діяльність КНП «Олександрівський ЦПМСД» спрямована на:  

      забезпечення належного рівня та доступності надання первинної               

медико-санітарної допомоги; 

      профілактики розповсюдження захворювань;  

      пропаганду здорового образу життя; 

       впровадження досягнень сучасної медичної науки та технічних засобів у 

роботі медичного персоналу з населенням;    

      взаємодія з іншими медичними закладами при наданні медичної 

допомоги; 



         забезпечення прав пацієнтів та медичних працівників; 
         надання  методичної  та  практичної  допомоги структурним 

підрозділам КНП «Олександрівський ЦПМСД»; 

         пошук  додаткових  джерел фінансування,  участь у  проектній  

діяльності  і   надання  платних  послуг відповідно до чинного законодавства; 

зміцнення  і  поповнення матеріально – технічної бази  КНП 

«Олександрівський ЦПМСД». 

 

                   III. Управління медичним закладом 
 

     3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:  

     3.1.1. Прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону 

комунального майна КНП «Олександрівський ЦПМСД». 

     3.1.2. Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію  КНП 

«Олександрівський ЦПМСД». 

3.1.3. Прийняття рішення про надання згоди на призначення/звільнення 

директора КНП «Олександрівський ЦПМСД». 

      3.1.4. Прийняття рішення про затвердження Статуту КНП 

«Олександрівський ЦПМСД», внесення до нього змін та доповнень. 

      3.1.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 

власністю Олександрівської селищної ради та закріплене за закладом на 

праві оперативного управління. 

      3.1.6. Здійснює інші повноваження згідно до чинного законодавства. 

      3.2.    Безпосереднє керівництво КНП «Олександрівський ЦПМСД» 

здійснює директор.  

      3.3.  Директор призначається на посаду шляхом укладення з ним 

контракту на три роки за результатами конкурсу, та рішенням засновника. 

Порядок проведення конкурсу на посаду директора  визначаються 

Постановою Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, 

комунального закладу охорони здоров’я» від 27 грудня 2017 року №1094. 

     3.4. Директором КНП «Олександрівський  ЦПМСД» може бути тільки 

громадянин України, який має вищу освіту ІІ рівня за ступенем магістр 

(спеціаліст) за однією зі спеціальностей галузі знань «Управління та 

адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Право», 

«Соціальні та поведінкові науки», «Гуманітарні науки», «Охорона здоров’» 

та спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров’я». 

Стаж роботи: не менше 3-х років стажу за основною (лікарською) 

спеціальністю або одного року на керівних посадах. 

     3.5. За розпорядженням селищного голови  здійснюється виплата 

директору  матеріальної допомоги на оздоровлення, премій, доплат та інших 

видів заохочень визначених чинним законодавством України та Колективним 

договором КНП «Олександрівський ЦПМСД», а також накладення на нього 

дисциплінарних стягнень. Директор несе повну відповідальність за стан та 

діяльність КНП «Олександрівський ЦПМСД». 



     3.6. Директор КНП «Олександрівський ЦПМСД»: 

     3.6.1. Здійснює керівництво закладом охорони здоров’я відповідно до 

чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що 

визначають діяльність підприємств, установ і організацій охорони здоров’я.  

     3.6.2. Організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-

господарську та фінансову діяльність закладу. 

     3.6.3. Співпрацює з  місцевою владою, КНП «Олександрівська лікарня», 

суміжними медичними закладами України та забезпечує взаємодію 

підрозділів лікувально-профілактичного закладу. 

     3.6.4. Організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних 

кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації. 

     3.6.5. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання 

співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці 

та протипожежного захисту. 

     3.6.6. За погодженням з Засновником визначає свою організаційну 

структуру, встановлює граничну чисельність працівників і затверджує  

штатний розпис.  

3.6.7. Встановлює працівникам розміри тарифних ставок, посадових 

окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, визначених, чинним 

законодавством України та Колективним договором (в межах фонду оплати 

праці).      

3.6.8. Без доручення (довіреності) діє від імені КНП «Олександрівський 

ЦПМСД», представляє його інтереси у судах, вітчизняних і іноземних 

підприємствах та організаціях, установах, органах влади. 

     3.6.9. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 

працівників КНП «Олександрівський ЦПМСД», а також інші, передбачені 

законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає 

трудові договори з працівниками КНП «Олександрівський ЦПМСД». 

Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками Правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому 

порядку штатним розписом. 

     3.6.10. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення 

відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.  

3.6.11. Видає довіреності, накази, обов'язкові для всіх працівників КНП 

«Олександрівський ЦПМСД» та укладає трудові договори.  

      3.6.12. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності 

КНП «Олександрівський ЦПМСД». 

3.6.13. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської 

діяльності КНП «Олександрівський ЦПМСД», за винятком тих, що 

відповідно до Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або Органом 

управління.  

      3.6.14. Організовує виробничий процес. 

3.6.15. Відповідає за якість і ефективність роботи працівників КНП 

«Олександрівський ЦПМСД».  



3.6.16. Забезпечує дотримання вимог охорони праці, санітарно-гігієнічних 

та протипожежних норм, техніки безпеки. 

3.6.17. Здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені 

терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність. 

3.6.18. За погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила 

внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників КНП 

«Олександрівський ЦПМСД». 

3.6.19. Несе відповідальність за свою діяльність перед працівниками КНП 

«Олександрівський ЦПМСД»  Засновником та Органом управління. 

     3.6.20. Щорічно звітує про свою роботу на загальних зборах 

(конференціях) колективу.  

     3.7. З метою врегулювання трудових та соціально-економічних відносин 

та узгодження інтересів працівників та роботодавця між адміністрацією КНП 

«Олександрівський ЦПМСД» та профспілковим комітетом медичних 

працівників укладається Колективний договір, який схвалюється на зборах 

трудового колективу. 

     3.7.1. Положення договору поширюється на усіх працівників КНП 

«Олександрівський ЦПМСД», незалежно від того, чи є вони членами 

профспілкової організації. 

      3.7.2. Норми договору є обов’язковими як для адміністрації КНП 

«Олександрівський ЦПМСД», так і для працівників закладу. 

 

      IV. Управління підприємством 
 

      4. Орган Управління: 

     4.1. Погоджує внесення змін до Статуту. 

     4.2. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує 

плани діяльності та звіти про їх виконання. 

      4.3. Погоджує річні фінансові плани  Підприємства та подає їх на 

затвердження рішенням виконавчого комітету селищної ради. 

      4.4. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану. 

      4.5. Здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності 

Підприємства. 

      4.6. Погоджує здійснення господарських операцій в розмірах, що 

перевищують ліміт в операцій в розмірах, що перевищують ліміт 

повноважень директора підприємства. 

      4.7. Здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням 

майна  і коштів Підприємства, виявляє майно, яке тимчасово не 

використовується,  та  вносить пропозиції щодо умов його подальшого 

використання. 

     4.8. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

 

      



                                          V. Матеріально-технічна база 
 

     5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю, яке передане йому на 

баланс або закріплене  за ним на праві оперативного управління та не може 

бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством. КНП 

«Олександрівський ЦПМСД» володіє, користується й розпоряджається 

майном, закріпленим за ним Засновником, з урахуванням обмежень 

визначених чинним законодавством України та цим Статутом. 

      5.2. Майно КНП «Олександрівський ЦПМСД»  становлять основні фонди 

та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у 

самостійному балансі бухгалтерії закладу.  
      5.3. КНП «Олександрівський ЦПМСД» надає частини вільних приміщень 

в оренду, згідно Закону  України «Про  оренду державного  та  комунального  

майна» № 157 від 03.10.2019 року.   У встановленому порядку передача, 

продаж, обмін будівель, споруд, обладнання  та  іншого  закріпленого  за  

КНП «Олександрівський ЦПМСД» майна, а також списання  його  з  балансу  

проводиться  згідно рішення Засновника. 

     5.4. Збитки, завдані КНП «Олександрівський ЦПМСД» внаслідок 

порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, іншими 

суб’єктами господарювання, громадськими організаціями і державними 

органами відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.  

      5.5. Майно організації не може бути предметом безкоштовного 

використання, застави (в тому числі податкової застави), внеском до 

статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не може бути продане,  

передане у володіння, користування, розпорядження або відчужене у будь-

який спосіб без згоди Засновника.  

 

                             VІ. Фінансово-господарська діяльність 
 

      6.1. Фінансово-господарська діяльність КНП «Олександрівський               

ЦПМСД» здійснюється на основі   фінансового плану. 

      КНП «Олександрівський ЦПМСД» самостійно здійснює бухгалтерський 

облік, веде статистичну та бухгалтерську звітність. 

      6.2. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в медичному закладі  

визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства 

охорони здоров’я України та інших органів виконавчої влади, яким 

підпорядковані медичні  заклади.  

       6.3.  Джерела формування та поповнення майна та коштів  КНП 

«Олександрівський ЦПМСД» є: 

        6.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення 

про його створення;  

        6.3.2.  Кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти); 

        6.3.3.  Кошти від господарської та/або виробничої діяльності; 

        6.3.4. Кошти від здачі в оренду  майна, закріпленого на праві 

оперативного управління; 



        6.3.5. Кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, 

послуг); 

        6.3.6. Майно, що надходить безоплатно, або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, грантів, дарунків, 

всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та 

меценатів; 

         6.3.7. Надходження коштів на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі; 

6.3.8. Майно та кошти, отримані з інших джерел,  незаборонених 

законодавством  України; 

6.3.9. Кошти, отримані за договорами укладеними з Національною 

службою здоров’я України за надані  медичні послуги населенню. 

6.3.10. Інші джерела, незаборонені законодавством. 

6.4. Статутний капітал КНП «Олександрівський ЦПМСД» становить 

Один мільйон шістсот дев’ятнадцять тисяч три гривні 00 копійок. 

                                                                                
VІІ. Організаційна структура закладу 

 
 7.1. Структура КНП «Олександрівський  ЦПМСД» включає: 

  

 7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ. 

 7.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. 

 7.1.3.  Лікувально-профілактичні підрозділи: 

 7.1.3.1.  Олександрівська амбулаторія загальної практики - сімейної 

медицини:       

 7.1.3.2. Несватківський фельдшерсько-акушерський пункт ; 

 7.1.3.3. Івангородський фельдшерсько-акушерський пункт; 

 7.1.3.4.  Бірківський фельдшерсько-акушерський пункт; 

 7.1.3.5.  Новоосотський фельдшерсько-акушерський пункт;  

 7.1.3.6.  Староосотський фельдшерсько-акушерський пункт; 

 7.1.3.7.  Вищеверещаківський фельдшерсько-акушерський пункт; 

 7.1.3.8.  Соснівський фельдшерсько-акушерський пункт;             

 7.1.3.9.  Бовтиський фельдшерсько-акушерський пункт; 

 7.1.3.10. Розумівський фельдшерсько-акушерський пункт; 

 7.1.3.11. Лісівський фельдшерсько-акушерський пункт;   

 7.1.3.12. Родниківський фельдшерсько-акушерський пункт; 

 7.1.3.13.  Букварський фельдшерсько-акушерський пункт;               

 7.1.3.14.  Красносільський  фельдшерсько-акушерський пункт; 

 7.1.3.15. Цвітненський  фельдшерсько-акушерський пункт;         

 7.1.3.16. Ставидлянський  фельдшерсько-акушерський пункт ; 

 7.1.3.17. Красносілківський фельдшерсько-акушерський пункт;  

 7.1.3.18. Голиківський фельдшерсько-акушерський пункт. 

 7.1.3.19. Єлизаветградківська амбулаторія загальної практики - сімейної 

медицини: 

 7.1.3.20. Михайлівський фельдшерсько-акушерський пункт;                 



 7.1.3.21. Підлісненський фельдшерсько-акушерський пункт; 

 7.1.3.22. Ясинівський фельдшерсько-акушерський пункт. 

  

                                 VIІІ. Міжнародне  співробітництво 
 
      8.1.КНП «Олександрівський ЦПМСД»  за  наявності  належної  

матеріально-технічної  бази, власних  надходжень  має  право проводити  

роботу у  рамках  медичних  програм, проектів, встановлювати  відповідно  

до  законодавства  прямі  зв’язки  з міжнародними  організаціями  та  

медичними  асоціаціями. 

      8.2. КНП «Олександрівський ЦПМСД»  має  право відповідно  до  

чинного  законодавства  укладати  угоди про  співробітництво  з медичними 

закладами, науковими  установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими  об’єднаннями  інших  країн.                                 
 

ІХ. Реорганізація та ліквідація закладу 
 

     9.1.  Припинення   діяльності  КНП «Олександрівський ЦПМСД»  

здійснюється  шляхом  її  реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) 

або  ліквідації. 

     9.2. Реорганізація КНП «Олександрівський ЦПМСД»  здійснюється  за  

рішенням  Засновника. У разі  злиття КНП «Олександрівський ЦПМСД»  з  

іншими  суб’єктами  господарювання відповідного напрямку  усі  майнові  

права  та  обов’язки  кожного  з  них  переходять  до  суб’єкту  

господарювання, що  утворений  внаслідок  злиття. У разі  приєднання  КНП 

«Олександрівський ЦПМСД» до  іншого  суб’єкта  господарювання 

відповідного напрямку  до  останнього  переходять  усі  його  майнові  права  

та  обов’язки,  а  в  разі  приєднання  одного  або  кількох  суб’єктів  

господарювання відповідного напрямку  до  КНП «Олександрівський 

ЦПМСД» до  неї переходять  усі  майнові  права  та  обов’язки  приєднаних   

суб’єктів господарювання відповідного напрямку. У разі перетворення  КНП 

«Олександрівський ЦПМСД»  в  інший  суб’єкт  господарювання 

відповідного напрямку  усі  її  майнові права  і  обов’язки  переходять  до  

новоутвореного  суб’єкта  господарювання. 

     9.3. Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймається за  рішенням  

Засновника  або  суду  загальної  юрисдикції  у  випадках, передбачених  

законодавством. 

     9.4. Ліквідація КНП «Олександрівський ЦПМСД»  проводиться  

призначеною  Засновником  ліквідаційною  комісією,  або ліквідаційною  

комісією (ліквідатором), призначеною судом у  випадках  припинення  

діяльності  КНП «Олександрівський ЦПМСД»  за  рішення  суду. З  моменту  

призначення ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять  повноваження  з  

керування  справами КНП «Олександрівський ЦПМСД».  

     9.5. У  випадку  визнання   КНП «Олександрівський ЦПМСД»   банкрутом  

ліквідаційна  процедура  здійснюється  в  порядку  визначеному  Законом 



України «Про відновлення платоспроможності  боржника  або  визнання  

його  банкрутом». 

     9.6. При реорганізації чи ліквідації   працівникам гарантується збереження 

їх прав відповідно до чинного законодавства України. 

     9.7. Ліквідація КНП «Олександрівський ЦПМСД»  вважається  

завершеною, а медичний  заклад  є  таким, що  припинив  діяльність, з  дати  

внесення  до  Єдиного  державного  реєстру  запису  про  державну  

реєстрацію  припинення  юридичної  особи. 

      9.8. Ліквідаційна  комісія  відповідає  за  збитки, заподіяні Засновнику, а  

також  третім  особам  у  випадках  порушення  законодавства  при ліквідації  

КНП «Олександрівський ЦПМСД». 

 
                     Х. Порядок внесення змін до Статуту закладу 
 

      10.1.Статут може бути переглянутий цілком або частково в зв'язку з 

прийняттям нових законодавчих або нормативних актів, що регламентують 

діяльність  медичних закладів.   
      10.2. Пропозиції  про  внесення  змін до  Статуту КНП «Олександрівський 

ЦПМСД»  можуть  надходити: від Засновника, Органу управління, директора  

КНП «Олександрівський ЦПМСД», від  трудового колективу закладу.  

      10.3. Зміни і доповнення до Статуту КНП «Олександрівський ЦПМСД» 

затверджуються Засновником.  

      10.4. Затверджені  зміни  до  Статуту  підлягають  державній  реєстрації  у 

встановленому  порядку. 

 
                                   ХІ. Прикінцеві  положення 
 

      11.1. Питання, що не врегульовані  цим  Статутом  вирішуються  

відповідно  до  норм  чинного  законодавства України. 

 

 
 

 


