
                                                                                                        
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  22 лютого 2013 року        №  296 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження Статуту  

Комунальної Установи «Голованівська 

центральна районна лікарня»  

в новій редакції 

 

 Відповідно до  рішень Голованівської районної ради від 21 грудня 

2012року № 280 «Про комунальний заклад «Голованівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», від 22 лютого 2013року № 290 «Про 

реорганізацію закладів охорони здоров’я району» та пункту 4.1.3. Розділу ІV 

Порядку управління об’єктами спільної власності територіальних громад селищ 

та сіл району, затвердженого рішенням районної ради від 12 травня 2010року № 

326, 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Статут Комунальної установи «Голованівська центральна 

районна лікарня» в новій редакції (додається). 

 

 2. Рекомендувати головному лікарю Комунальної установи 

«Голованівська центральна районна лікарня» Сачук В.М. забезпечити подання 

необхідних документів державному реєстратору для проведення відповідних 

реєстраційних дій. 

 

 3. Вважати такими, що втратили чинність рішення районної ради від 28 

січня 2011року № 35 «Про внесення змін до Статуту Комунальної установи 

«Голованівська центральна районна лікарня», від  21 жовтня 2011року № 125 

«Про внесення змін і доповнень до Статуту Комунальної установи 

«Голованівська центральна районна лікарня». 

 



 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального  

захисту та соціального забезпечення населення. 

 

 

   

     

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської  

районної ради 

від 22 лютого 2013року 

№ 296 

 

СТАТУТ 

Комунальної установи  

«Голованівська центральна районна лікарня» 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Комунальна установа «Голованівська центральна районна лікарня» є 

закладом охорони здоров'я, що надає медичні послуги населенню 

Голованівського району. 
 

1.2. Структура Комунальної Установи «Голованівська центральна районна 

лікарня» визначена її напрямами діяльності і представлена слідуючими 

структурними підрозділами: районна поліклініка, діагностичний центр 2-го рівня, 

стаціонар ЦРЛ. 
 

1.3. Комунальна Установа «Голованівська центральна районна лікарня», 

обслуговується бухгалтерією при Комунальній Установі Голованівська 

центральна районна лікарня, яка здійснює свою діяльність згідно з положенням 

про централізовану бухгалтерію. 

  

         1.4. Комунальна Установа «Голованівська центральна районна лікарня» 

заснована на базі відокремленої частини комунальній власності 

територіальної громади Голованівського району та підпорядкована   

Голованівській   районній   раді,   Голованівській   районній державній     

адміністрації,  управлінню  охорони здоров'я Кіровоградської обласної 

державної адміністрації (в частині забезпечення державної політики та 

забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я 

України,   державних   стандартів,   критеріїв   та   вимог,   спрямованих   на 

збереження     навколишнього     природного     середовища     і     санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення, а також додержання нормативів 

професійної   діяльності   в   галузі   охорони   здоров'я,   вимог   Державної 

фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і 

технологій). 
 

  1.5. У своїй діяльності Комунальна Установа «Голованівська центральна 

районна лікарня» керується чинною законодавчо-нормативною     базою   

України,   розпорядчими   документами Міністерства охорони здоров'я України   

(далі - МОЗ України), управління охорони    здоров'я    Кіровоградської    

обласної   державної    адміністрації, правовими актами Голованівської районної 

ради та Голованівської районної державної адміністрації, та цим Статутом. 
 



1.6. Повне найменування юридичної особи Комунальна установа 

«Голованівська центральна районна лікарня»; 

скорочене найменування юридичної особи: КУ «Голованівська ЦРЛ». 
 

1.7. Юридична адреса закладу: 26500, Україна, смт Голованівськ,          

вул. 22Партз'їзду, буд. 2, Голованівського району, Кіровоградської області. 
 

 1.8. Телефон /факс/ електронна адреса юридичної особи: 2-16-03/ 

05252 2-16-03/ e-mail: lik@golov.kw.ukrtel.net 

 

 1.9. КУ «Голованівська ЦРЛ» є юридичною особою, користується правом 

оперативного керування щодо закріпленого за ним майна, має право від  

свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести 

обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, займатися діяльністю, яка 

відповідає напрямкам,  передбаченим цим Статутом. Коло зв'язків КУ 

«Голованівська ЦРЛ» залежить від питань його фахової, наукової та 

господарської діяльності. 

 

 1.10. КУ «Голованівська ЦРЛ» має самостійний баланс, рахунки в органах 

Державного казначейства України, круглу печатку, штампи зі своїм повним 

найменуванням, фірмовий бланк та інші реквізити для основної діяльності. 
 

1.11. Права і обов'язки юридичної особи КУ «Голованівська ЦРЛ» 

набуває з дня її державної реєстрації. 

 

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КУ «Голованівська ЦРЛ» 

 2.1.Основною метою КУ «Голованівська ЦРЛ» є надання медичних 

послуг населенню Голованівського району для досягнення соціальних та 

інших результатів, а саме: повне задоволення потреб населення 

Голованівського району в кваліфікованій медичній допомозі, забезпечення її 

доступності всьому населенню району, ефективне використання кадрових, 

матеріальних та фінансових ресурсів, направлених на покращення здоров'я 

населення. 

 

 2.2.Предметом діяльності КУ «Голованівська ЦРЛ» є здійснення таких 

видів медичної практики: 

за лікарськими спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія, 

дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, 

кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, медицина невідкладних станів, 

наркологія, неврологія, неонатологія, онкологія, організація і управління 

охороною здоров'я, ортопедична стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, 

патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія, пульмонологія, 

рентгенологія, стоматологія, терапія, трансфузіологія, ультразвукова 

діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, 

хірургія; 

за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: 

лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, лікувальна справа (невідкладні 

стани), медична статистика, ортопедична стоматологія, рентгенологія, 

сестринська справа, сестринська справа (операційна), стоматологія. 
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2.3.Функції КУ «Голованівська ЦРЛ»: 

 

2.3.1. Удосконалення знань, підвищення кваліфікації лікарів та середніх   

медичних   працівників   відповідно   до   чинного   законодавства України. 
 

2.3.2. Організація та контроль за веденням статистичного обліку та 

звітності лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛПЗ) району, а також 

безпосереднього здійснення статистичних операцій (складання звітів, аналіз 

якісних показників діяльності ЛПЗ району) в суворій відповідності з 

установками Центрального статистичного управління і МОЗ України. 

 

 2.3.3. Вивчення  та впровадження досвіду роботи  передових ЛПЗ, 

своєчасне   освоєння   та   впровадження      в   практику   сучасних   методів 

профілактики, діагностики та лікування хворих. 

 

 2.3.4. Широке впровадження в комплексній терапії хворих дієтичного 

харчування, фізіотерапевтичних методів лікування, нетрадиційних методів 

лікування та інших методів відновлювального лікування. 

 

 2.3.5. Організація та проведення комплексу профілактичних заходів 

серед населення. 
 

 2.3.6. Організація та проведення заходів по санітарно-гігієнічному 

вихованню населення, пропаганда здорового способу життя, профілактика 

захворювання на ВІЛ/СНІД. 

 

 2.3.7. Організація діяльності лікарняних лікувально-профілактичних 

закладів, згідно із стандартами якості діагностики та лікування, затверджених 

МОЗ України. 

 

2.3.8. Проведення аналізу діяльності медичних закладів району та 

усунення недоліків у роботі по збільшенню об'єму надання медичної 

допомоги і підвищенню якості медичного обслуговування населення. 

 

2.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, КУ 

«Голованівська ЦРЛ» проходить державну акредитацію та отримує дозвіл 

(ліцензію) на право заняття відповідними видами медичної практики та на 

використання певних видів лікарських препаратів. 

 

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КУ «Голованівська ЦРЛ» 

3.1. КУ «Голованівська ЦРЛ» має право: 

 

3.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і визначити перспективу 

розвитку, виходячи із необхідності забезпечення різноманітних потреб 

населення в галузі охорони здоров'я, виробничо-соціального розвитку 

медичної установи. 

 

3.1.2. Структура, змістовність та профілізація ліжок КУ «Голованівська 

ЦРЛ», при необхідності можуть змінюватися. 

 



3.1.3. Створювати нові відділення та інші структурні підрозділи,  

відповідно до потреб щодо надання медичної допомоги населенню. 

Структурні підрозділи діють відповідно до своїх положень, затверджених  

головним лікарем КУ «Голованівська ЦРЛ». 

 

3.1.4. За рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету, 

вирішувати питання матеріального забезпечення підпорядкованих 

структурних підрозділів. 
 

3.1.5. Закуповувати медичне обладнання та медикаменти вітчизняного 

та імпортного виробництва, які необхідні для укріплення  матеріально-

технічної бази закладу, згідно з чинним законодавства України. 

 

3.1.6. Згідно з чинним законодавством України приймати благодійні 

внески від громадян, підприємств, організацій (фізичних та юридичних  

осіб); отримувати гуманітарну допомогу. 

 

3.1.7. Надавати платні послуги населенню відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

3.1.8. Здійснювати придбання, перевезення, зберігання, використання, 

відпуск і знищення наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та   списку 1 

таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці 

III) та прекурсорів (списку 1 та 2 таблиці ІУ) "Переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів" на підставі отриманої ліцензії Комітету 

з контролю за наркотиками МОЗ України, згідно наказу МОЗ України від 21 

січня 2010 року №11 «Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів в закладах охорони здоров'я України». 

 

3.1.9. На договірних умовах бути базою для проведення виробничої 

практики студентів навчальних медичних закладів. 

 

3.2. КУ «Голованівська ЦРЛ» зобов'язана: 

 

3.2.1. Додержуватися чинного законодавства України та цього Статуту. 

 

3.2.2. Сприяти охороні та зміцненню здоров'я людей, попередженню і 

лікуванню захворювань, забезпечувати права та інтереси громадян в галузі 

охорони здоров'я згідно з чинним законодавством України. 

 

3.2.3. Надавати своєчасно та у повному об'ємі амбулаторну, стаціонарну, 

медичну допомогу громадянам, згідно стандартів якості діагностики та лікування 

затверджених МОЗ України. 
 

3.2.4. Забезпечувати виконання працівниками КУ «Голованівська ЦРЛ» 

вимог професійної етики і деонтології, охорону лікарської таємниці. 
 

3.2.5. При визначенні стратегічних напрямків своєї діяльності враховувати 

вимоги загальнодержавних і регіональних програм з охорони здоров'я населення. 
 

3.2.6. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та іншого 

шкідливого впливу. 



 

4. УПРАВЛІННЯ КУ «Голованівська ЦРЛ» 

4.1. Управлінням КУ «Голованівська ЦРЛ» здійснює головний лікар, який 

призначається, поновлюється та звільняється з посади за рішенням сесії 

Голованівської районної ради на контрактній основі за поданням голови 

Голованівської районної державної адміністрації.  

 

4.2. Голова районної державної адміністрації, в межах кошторисних 

призначень, встановлює головному лікарю та його заступникам премії, 

винагороди, надбавки і доплати, передбачені колективним договором та 

чинним законодавством.  

 

4.3. Голова Голованіської районної державної адміністрації вирішує 

питання щодо притягнення головного лікаря КУ «Голованівська ЦРЛ» до 

дисциплінарної відповідальності та накладення на нього дисциплінарних 

стягнень. 
 

4.4. Головний лікар КУ «Голованівська ЦРЛ»: 

 

4.4.1. Повноваження, права, обов’язки, відповідальність головного лікаря 

регламентовані посадовою інструкцією, контрактною угодою(контракт), статутом, 

колективним договором та чинним законодавством. 
 

4.4.2. Виражає інтереси держави, трудового колективу, діє без доручення 

від імені КУ «Голованівська ЦРЛ», представляє його у відносинах з іншими   

юридичними особами та громадянами, укладає господарські договори, видає 

накази та доручення в межах своїх повноважень, відкриває рахунки в органах 

Державного казначейства України. 
 

4.4.3. Розробляє штатний розпис згідно з чинними нормативно-

правовими актами, в межах доведеного фонду на оплату праці, та подає його, 

в установленому порядку, на затвердження головному розпоряднику коштів 

вищого рівня. 
 

4.4.4. Здійснює підбір, призначення та звільнення працівників КУ 

«Голованівська ЦРЛ» відповідно до чинного законодавства України. 
 

4.4.5. Затверджує і здійснює контроль за впровадженням та проведенням 

заходів направлених на профілактику, зниження і ліквідацію інфекційних 

захворювань, зниження захворюваності з тимчасовою та стійкою втратою 

працездатності, інвалідності, дитячої та загальної смертності серед населення 

району. 
 

4.4.6. Надає пропозиції щодо скорочення або збільшення ліжкового фонду 

в ЛПЗ району, розподілу асигнувань, капіталовкладень, медичного обладнання,   

апаратури, санітарного транспорту та інших матеріальних ресурсів серед ЛПЗ 

району. 
 

4.5.Має право: 

 



4.5.1. В разі виробничої необхідності змінювати штати окремих 

структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними 

нормативами для КУ «Голованівська ЦРЛ», за рахунок посад інших структурних 

підрозділів у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на 

відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах 

однієї категорії медичного(лікарі , середній медичний персонал, 

молодший медичний персонал), адміністративно-управлінського, крім 

заступників головного лікаря, та господарсько-обслуговуючого персоналу. 

 

4.5.2. Нагороджувати та заохочувати медичних працівників та накладати 

стягнення у відповідності до діючого законодавства України. 

 

4.5.3. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності КУ 

«Голованівська ЦРЛ», приймаються головним лікарем КУ «Голованівська ЦРЛ» 

за участю трудового колективу КУ «Голованівська ЦРЛ» відповідно до 

колективного договору. 

 

4.6. Головний лікар КУ «Голованівська ЦРЛ» несе відповідальність перед 

уповноваженими органами і трудовим колективом працівників КУ «Голованівська 

ЦРЛ»: 

 

4.6.1. За організацію і рівень роботи ЛПЗ району, якість надання медичної 

допомоги населенню району; 

 

4.6.2. За всю профілактичну, лікувально-діагностичну, адміністративно-

господарчу і фінансову діяльність КУ «Голованівська ЦРЛ»; 

 

4.6.3. За своєчасне та якісне обстеження та лікування хворих. Рівень 

проведення лікарської експертизи в ЛПЗ району; 

 

4.6.4. За своєчасність і достовірність статистичних та бухгалтерських 

відомостей вміщених у звіти і баланси КУ «Голованівська ЦРЛ». 

 

4.7. Сприяти розвитку матеріально-технічної бази, виконанню планів 

розвитку, будівництва, капітального ремонту ЛПЗ району, забезпеченню 

медичним обладнанням і раціональному використанню бюджетних коштів. 
 

4.8. Накази головного лікаря КУ «Голованівська ЦРЛ» обов’язкові для всіх 

працюючих в ЛПЗ району. 
 

4.9. Знаходиться в підпорядкуванні голови Голованівської районної 

державної адміністрації та безпосередньому підпорядкуванні начальнику 

відділу охорони здоров'я Голованівської районної державної адміністрації.  

 

4.10 Головний лікар КУ «Голованівська ЦРЛ» йде у відпустку відповідно 

до чинного законодавства України за погодженням начальника управління 

охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації та 

рішенням голови Голованівської районної державної адміністрації. 
 

4.3. Трудовий колектив КУ «Голованівська ЦРЛ»: 

 



4.3.1. Становлять всі працівники, які своєю працею беруть участь в його 

діяльності на основі колективного договору. 

 

 4.3.2. Члени трудового коллективу мають права та обов'язки згідно із 

чинним трудовим законодавством України. 
 

 4.3.3. Вищим органом самоврядування КУ «Голованівська ЦРЛ» є загальні 

збори трудового колективу. 
 

4.3.4. На загальних зборах трудовий коллектив КУ «Голованівська ЦРЛ» 

розглядає та затверджує проект колективного договору; визначає та затверджує 

перелік і порядок надання працівникам КУ «Голованівська ЦРЛ» соціальних 

пільг. 
 

4.3.5. Виробничі та трудові відносини трудового коллективу із 

адміністрацією КУ «Голованівська ЦРЛ», питання охорони праці, соціального 

розвитку та інші питання регулюються колективним договором. 

 

5. МАЙНО КУ «Голованівська ЦРЛ» 

 5.1. Майно КУ «Голованівська ЦРЛ» належить до спільної власності 

територіальних громад сіл та селищ району і закріплюється за КУ «Голованівська 

ЦРЛ» на правах оперативного керування. 
 

  5.2.Майно КУ «Голованівська ЦРЛ» складається із основних фондів, а 

також з інших цінностей, вартість яких відображається в бухгалтерському 

балансі. 
 

5.3. Джерелами формування майна КУ «Голованівська ЦРЛ» можуть бути: 

- кошти загального фонду бюджету; 

- кошти спеціального фонду бюджету; 

- інші джерела, незаборонені чинним законодавством України. 
 

5.4. КУ «Голованівська ЦРЛ» має право із дозволу власника або 

уповноваженого ним органу продавати або передавати іншим юридичним та 

фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в 

тимчасове користування або в позику належні йому будинки, інвентар та інші 

матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу згідно з чинним 

законодавством України. 

 

6. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ КУ «Голованівська ЦРЛ» 

6.1 КУ «Голованівська ЦРЛ», утримується за рахунок коштів районного 

бюджету та інших джерел фінансування відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

7. ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ КУ «Голованівська ЦРЛ» З 

УСТАНОВАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА 

ГРОМАДЯНАМИ 

 



7.1. Відносини КУ «Голованівська ЦРЛ» з іншими підприємствами, 

установами, організаціями та громадянами у всіх сферах господарської 

діяльності здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 
 

 7.2. КУ «Голованівська ЦРЛ» вільна у визначенні зобов'язань будь-яких умов 

господарських взаємовідносин, що не суперечать цьому Статуту та чинному 

законодавству України. 
 

 7.3. КУ «Голованівська ЦРЛ» не несе відповідальність за невиконання умов 

державних та регіональних програм замовлення, якщо замовник, який видав 

державну чи регіональну програму, не забезпечив їх фінансування. 

 

8. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ 

 ДІЯЛЬНОСТІ КУ «Голованівська ЦРЛ» 

 

 8.1. КУ «Голованівська ЦРЛ» здійснює облік результатів своєї діяльності, 

бухгалтерську та статистичну звітність в установленому порядку, згідно з 

чинним законодавством України. 
 

 8.2. Звітність (місячну, квартальну, річну) КУ «Голованівська ЦРЛ» здійснює 

та надає на офіційний запит, у визначені терміни, вище стоячим та державним 

контролюючим органам. 
 

 8.3. Контроль за фінансовою діяльністю КУ «Голованівська ЦРЛ» 

здійснюється власником майна та уповноваженими державними 

контролюючими органами, відповідно до норм визначених чинним 

законодавством України. 

 
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КУ «Голованівська ЦРЛ» 

 9.1. Припинення  діяльності КУ «Голованівська ЦРЛ» відбувається шляхом 

його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за 

рішенням сесії Голованівської районної ради або в результаті ліквідації, яка 

проводиться ліквідаційною комісією. 
 

9.2. При припиненні діяльності КУ «Голованівська ЦРЛ» його працівникам 

гарантується додержання їхніх прав та законних інтересів відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

9.3. При реорганізації чи ліквідації КУ «Голованівська ЦРЛ» вся сукупність 

прав та обов'язків переходить до його правонаступників. 
 

9.4. Діяльність КУ «Голованівська ЦРЛ» вважається припиненою з дати 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію 

припинення діяльності юридичної особи. 
 


