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І. Загальні положення 

1.1. Цей Статут розроблений  на підставі Конституції України, Законів 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Бюджетного 

кодексу України, інших актів чинного законодавства і є документом, який 

регламентує діяльність Голованівської центральної районної лікарні. 

 

1.2. Голованівська центральна районна лікарня (далі – Голованівська 

ЦРЛ)  - є комунальний заклад охорони здоров’я, заснований на спільній 

власності територіальних громад сіл та селищ Голованівського району. 

 

1.3. Голованівська ЦРЛ створена за рішенням Голованівської районної 

ради. Власником Голованівської ЦРЛ є Голованівська районна рада. 

Управління Голованівською ЦРЛ здійснює Голованівська районна державна 

адміністрація. 

 

1.4. Голованівська ЦРЛ (код ЄДРПОУ 01995137) являється 

правонаступником всього майна, прав та обов’язків Комунальної організації 

«Побузька селищна лікарня» (код ЄДРПОУ 3572292) на підставі рішення 

районної ради двадцять п’ятої сесії шостого скликання від 13 грудня 2013 року 

№ 370 та № 371. 

 

1.5. До Голованівської ЦРЛ входить філія Голованівської ЦРЛ в смт. 

Побузьке, яка створена лікарнею за наказом головного лікаря від 30.12.2013 

року № 187, та надає вторинну спеціалізовану медичну допомогу всьому 

населенню Голованівського району. 

 

1.6. Повне найменування юридичної особи: Голованівська центральна 

районна лікарня. 

скорочене найменування юридичної особи: Голованівська ЦРЛ. 

 

1.7. Юридична адреса Голованівської ЦРЛ: Україна, 26500, 

Кіровоградська обл., Голованівський район, смт. Голованівськ, вул. 22 

Партз’їзду, 2. 

 

1.8. Телефон, факс, електронна адреса Голованівської ЦРЛ: (05252) тел. 2-

16-03, факс 2-16-03, е-mail: lik@golov.kw.ukrtel.net 

 
ІІ. Юридичний статус Голованівської ЦРЛ 

2.1. Голованівська ЦРЛ надає  вторинну  спеціалізовану медичну 

допомогу всьому населенню Голованівського району. 

 

2.2. Голованівська ЦРЛ у своїй діяльності керується  Конституцією 

України, Законами України, нормативно - правовими актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, 

розпорядженнями голів  Кіровоградської обласної та Голованівської районної 

державних адміністрацій, рішеннями Кіровоградської обласної та 
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Голованівської районної рад, наказами департаменту охорони здоров’я 

Кіровоградської обласної державної адміністрації, а також цим Статутом та 

іншими нормативно-правовими актами. 

 

2.3. Голованівська ЦРЛ є юридичною особою, яка має відокремлене  

майно, веде самостійний баланс, свої гербову печатку та штампи  

встановленого зразка, фірмовий бланк, розрахунковий та інші рахунки в 

установах банків та має право займатися медичною практикою. 

 

2.4. Голованівська ЦРЛ  від свого імені  має право укладати угоди, 

набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки, бути 

позивачем та відповідачем в судових інстанціях. 

 

2.5. Голованівська ЦРЛ здійснює оперативний і бухгалтерський облік, 

веде статистичну звітність, та подає їх у встановленому порядку  у 

департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та іншим відповідним державним органам. 
 

2.6. Медикаментозне забезпечення  Голованівської ЦРЛ здійснюється  

аптечними закладами різних форм власності. 

 

2.7. Голованівська ЦРЛ широко використовує  зовнішні зв’язки з 

міськими, обласними лікарнями і спеціалізованими закладами, а також з 

лікувальними закладами іноземних держав. 

 

2.8. Голованівська районна рада не відповідає за зобов’язаннями 

Голованівської ЦРЛ, а Голованівська ЦРЛ не відповідає за зобов’язаннями 

Голованівської районної ради, крім випадків, передбачених законодавством. 
 

2.9. Голованівська ЦРЛ набуває статусу  юридичної особи з дня її 

реєстрації. 

 
ІІІ. Основні завдання та напрями діяльності  

Голованівської ЦРЛ  

3.1. Метою діяльності Голованівської ЦРЛ є здійснення  лікувально-

профілактичної діяльності щодо забезпечення населення району 

кваліфікованою поліклінічною та стаціонарною спеціалізованою медичною 

допомогою, а також забезпечення соціально-економічних потреб членів 

трудового колективу. 

 

          3.2. Предметом основної діяльності Голованівської ЦРЛ є: 

 

3.2.1. Забезпечення попиту населення району в кваліфікованій вторинній 

спеціалізованій медичній допомозі. 

 

3.2.2. Організація  та  надання  кваліфікованої   планово консультативної 

медичної допомоги населенню району в лікувально-профілактичних закладах 

району. 
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3.2.3. Вивчення, впровадження у практику роботи стаціонару 

Голованівської ЦРЛ та поліклінічних структурних підрозділах сучасних 

методів  і засобів діагностики і лікування, створення умов для творчої праці 

лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу. 

 

3.2.4. Вивчення, узагальнення розповсюдження досвіду роботи передових 

лікувально-профілактичних закладів району. 

 

3.2.5.  Організація та проведення заходів щодо санітарно-гігієнічного 

виховання населення. 

 

3.2.6. За необхідності, своєчасне та обґрунтоване направлення  хворих на 

стаціонарне лікування в обласні заклади та інші провідні клініки України 

(спеціалізовані центри). 

 

3.2.7. Соціальний розвиток  колективу,  зміцнення матеріальної  бази 

Голованівської ЦРЛ, надання  умов для здійснення медичними працівниками 

кваліфікованої праці, повноцінного відпочинку та соціальної справедливості. 

 

3.2.8. Окремими   видами діяльності, що підлягають    ліцензуванню   та 

акредитації,   Голованівська ЦРЛ    має   право займатися тільки на підставі 

спеціального дозволу     (ліцензії),    порядок    одержання  якої встановлений  

постановою Кабінету   міністрів України  від 15.07.1997 року № 765   «Про 

затвердження Порядку  державної акредитації закладу охорони здоров’я». 

 

3.2.9. Голованівська ЦРЛ здійснює діяльність, пов’язану з отримання, 

доставкою, зберіганням, видачею та знищенням  наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 

3.3. Основними завданнями Голованівської ЦРЛ є: 

- підвищення якості  та об’єму профілактичної роботи; 

- своєчасне та якісне обстеження, лікування та реабілітація хворих в 

стаціонарних умовах і на дому; 

- підвищення  якості та результативності  медичних оглядів; 

- оптимізація планово-фінансової та господарської діяльності; 

- розвиток матеріально-технічної бази Лікарні; 

- своєчасне впровадження досягнень науково-технічного прогресу; 

- забезпечення роботи в екстремальних ситуаціях; 

- вивчення та аналіз захворюваності населення; 

- опрацювання заходів по профілактиці  захворювань, що найчастіше 

зустрічаються; 

- раннє виявлення  захворювань і своєчасне  взяття  на диспансерний облік; 

- аналіз випадків встановлення  населенню інвалідності та розроблення  заходів 

по її зниженню; 

- проведення систематичного  медичного обстеження і диспансеризації осіб, 

які брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйовані  

та відселені  із зон відчуження; 
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- комплексне профілактичне обстеження і лікування диспансерних 

контингентів в стаціонарних умовах; 

- якісна лікарсько-кваліфікаційна експертиза тимчасової втрати працездатності; 

- складання  оптимального штатного розпису; 

- тарифікація посад, включених у штатний розпис; 

- нормування праці; 

- підбір, облік, атестація, підвищення кваліфікації та виховання кадрів; 

- додержання санітарних норм, правил експлуатації обладнання, а також 

додержання  вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; 

- безперервна  робота  медичної апаратури, машин, механізмів, інженерно-

технічних комунікацій та споруд; 

- раціональне використання трудових, фінансових та матеріальних ресурсів; 

- дотримання правил та норм  техніки безпеки, охорони праці і протипожежної 

безпеки; 

- надання платних медичних послуг, в порядку і на умовах, передбачених 

чинним законодавством України; 

- проведення заходів по підвищенню професійної кваліфікації лікарів. 

  
ІV. Управління Голованівською ЦРЛ  

та її структурні підрозділи 

4.1. Голованівську ЦРЛ очолює  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.  Головний лікар діє на засадах єдиноначальності у підпорядкованому 

закладі  та самостійно вирішує питання діяльності закладу. 

 

4.3. Головний лікар безпосередньо здійснює поточне управління 

закладом, забезпечує його діяльність, ефективне використання і збереження 

закріпленого за закладом майна. 

 

4.4. Головний лікар є повноважним представником закладу під час 

реалізації повноважень, функцій, прав та обов’язків Голованівської ЦРЛ, 

передбачених законодавством та діє від її мені. 

 

4.5. Головний лікар: 

 

4.5.1. Здійснює керівництво лікувально-профілактичним закладом 

відповідно до чинного законодавства; 

 

4.5.2. Організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-

господарську та фінансову діяльність закладу; 

 

4.5.3. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Голованівської 

ЦРЛ, видає розпорядження та накази, що обов’язкові для виконання всіма 

працівниками Голованівської ЦРЛ. 
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4.5.4. Співпрацює із Голованівською районною державною 

адміністрацією, органами місцевого самоврядування, із іншими  медичними 

закладами, забезпечує взаємодію підрозділів  Голованівської ЦРЛ; 

 

4.5.5. Діє без довіреності від імені Голованівської ЦРЛ, представляє її в 

установах, організаціях, підприємствах всіх форм власності, органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування, судових інстанціях; 

 

4.5.6. Розпоряджається  коштами та майном на користь Голованівської 

ЦРЛ  згідно вимог чинного законодавства. Видає довіреності, відкриває 

рахунки в установах банків відповідно до вимог чинного законодавства, 

залучає позабюджетні асигнування; 

 

4.5.7. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку; 

 

4.5.8. Призначає та звільняє працівників Голованівської ЦРЛ  відповідно 

до вимог чинного законодавства; 

 

4.5.9. Встановлює надбавки, доплати, надає премії, матеріальну допомогу 

працівникам в межах фонду заробітної плати відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

 

4.5.10. Організовує та несе повну відповідальність за проведення 

конкурсних  торгів в  Голованівської ЦРЛ; 

 

4.5.11. Виходячи з виробничої необхідності, розподіляє, за принципом 

делегування, обов’язки, права та відповідальність між керівниками структурних 

підрозділів та заступниками; 

 

4.5.12. Укладає трудові договори з працівниками Голованівської ЦРЛ  

відповідно до вимог чинного законодавства; 

 

4.5.13. Створює на кожному робочому місці  належні умови праці  

працівникам Голованівської ЦРЛ відповідно до вимог чинного законодавства; 

 

4.5.14. Забезпечує додержання прав і свобод кожного працівника, 

гарантованих йому чинним законодавством; 

 

4.5.15. Планує роботу лікувально-профілактичного закладу; 

 

4.5.16. Аналізує показники роботи Голованівської ЦРЛ та вживає заходів 

щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з цього приводу; 

 

4.5.17. Організовує вивчення причин загальної захворюваності населення 

та захворюваності з стійкою втратою працездатності; 

 

4.5.18. Планує та проводить заходи щодо профілактики і зниження 

захворюваності та інвалідності, а також зниження загальної смертності; 

 

4.5.19. Організовує проведення лікарняних нарад, нарад працівників 

Голованівської ЦРЛ, планових та позапланових обходів структурних 

підрозділів, контролює достовірність показників діяльності структурних 

підрозділів; 
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4.5.20. Проводить прийом працівників закладу та населення з особистих 

питань в спеціально відведений час. Контролює своєчасний розгляд скарг, 

пропозицій та заяв громадян; 

 

4.5.21. Організовує контроль за використанням та достовірністю обліку 

матеріальних цінностей; 

 

4.5.22. Забезпечує надання якісної та повноцінної медичної допомоги 

населенню району; 

 

4.5.23. Забезпечує повне та своєчасне сплачення платежів, податків, 

зборів до державного бюджету, позабюджетних та інших фондів, поточної 

заробітної плати, а при наявності заборгованості із заробітної плати та інших 

соціальних виплат, їх погашення; 

 

4.5.24. Трудовий колектив та профспілковий комітет  Голованівської ЦРЛ 

мають права та обов’язки передбачені чинним законодавством; 

 

4.5.25.  Право укладення колективного договору від імені Власника 

надається головному лікарю Голованівської ЦРЛ, а від імені  трудового 

колективу – уповноваженому ним органом. 

 

4.5.26. Забезпечує виконання Національних, галузевих та регіональних 

медичних та медико-соціальних програм. 

 

4.6. Структурними підрозділами Голованівської ЦРЛ  є відділення, 

господарська частина та філія Голованівської центральної районної лікарні в 

смт. Побузьке. 

 

4.7. Відділеннями Голованівської ЦРЛ керують завідуючі, що 

призначаються на посаду  головним лікарем відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

4.8. В Голованівській ЦРЛ функціонують наступні відділення: 

- поліклінічне відділення; 

- рентгенологічне відділення; 

- кардіологічне відділення; 

- терапевтичне відділення; 

- неврологічне відділення; 

- стоматологічне відділення; 

- травматологічне відділення; 

- відділення анестезіології та інтенсивної терапії; 

- хірургічне відділення; 

- пологове відділення; 

- акушерсько-гінекологічне відділення; 

- фізіотерапевтичне відділення; 

- приймальне відділення; 

- інфекційне відділення; 

- педіатричне відділення. 
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4.9.  В Голованівській ЦРЛ функціонують наступні служби: 

- адміністративно-господарська група; 

- бухгалтерія; 

- інформаційно-аналітичний відділ. 

 

V. Фінансово-господарська діяльність 

5.1. Голованівська ЦРЛ здійснює фінансово-господарську діяльність  

відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту. 

 

5.2. Голованівська ЦРЛ є неприбутковою організацією. 

 

5.3.  Джерелами формування кошторису Голованівської ЦРЛ є: 

- кошти районного бюджету; 

- кошти отримані  від  передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання та 

іншого майна; 

- благодійна допомога від фізичних та юридичних осіб; 

- інші джерела надходжень, що не заборонені чинним законодавством. 

 

5.4. Голованівська ЦРЛ веде  бухгалтерський облік та складає звітність у 

встановленому законодавством порядку і у випадках, передбачених чинним 

законодавством подає її у відповідні органи. 

 

5.5. Голованівська ЦРЛ здійснює та постійно вдосконалює організацію  

праці персоналу і практику  виконання Правил і  норм охорони праці, техніки 

безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, державного соціального 

страхування, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та 

трудової  дисципліни. 

 

5.6. Голованівська ЦРЛ здійснює іншу діяльність, в тому числі 

зовнішньоекономічну, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не 

суперечить чинному законодавству. 

 

5.7. Діловодство Голованівської ЦРЛ здійснюється відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 
VI. Майнові та інші права Голованівської ЦРЛ 

6.1. Будівлі, споруди, приміщення, обладнання та інше майно, що 

перебуває на балансі Голованівської ЦРЛ, є комунальною власністю та 

належать до спільної власності територіальних громад сіл та селищ району і 

закріплюється за Голованівською ЦРЛ на праві оперативного управління. 

 

6.2. Голованівська ЦРЛ, відповідно до чинного законодавства, 

користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за 

дотриманням вимог та норм з їх охорони. 

 

6.3. Відчуження майна, що належить до основних фондів і є спільною 

власністю територіальних громад району та перебуває на балансі 

Голованівської ЦРЛ здійснюється з дозволу Голованівської районної ради. 
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6.4. Голованівська ЦРЛ має право передавати в оренду фізичним та 

юридичним особам будівлі, споруди, приміщення, устаткування, обладнання, 

транспортні засоби та інше майно за погодженням з районною радою.  

 

6.5. Вилучення основних засобів, оборотних коштів та іншого майна 

Голованівської ЦРЛ проводиться в порядку і на підставах встановлених чинним 

законодавством. 

 

6.6. Голованівська ЦРЛ має право: 

- розробляти організаційну  структуру Голованівської ЦРЛ, виходячи з 

пріоритетних цілей та існуючої структури Лікарні; 

- розробляти  штатний розпис Голованівської ЦРЛ  відповідно до вимог 

чинного законодавства; 

- відкривати благодійні рахунки в банках. 

 
VII. Громадські форми управління 

7.1. В Голованівській ЦРЛ створені та функціонують наступні громадські 

форми управління: 

- профспілковий комітет; 

- рада медичних сестер; 

- комісія по трудових спорах. 

 

7.2. Метою діяльності громадських органів, кількісний та якісний склад,  

порядок їх формування, регламент роботи, функції, права та обов’язки 

викладені в окремих положеннях. 

  
VIII. Реорганізація та ліквідація Голованівської ЦРЛ 

8.1. Реорганізація та ліквідація Голованівської ЦРЛ здійснюється лише за 

рішенням районної ради в порядку передбаченому чинним законодавством. 

 

8.2. При реорганізації і ліквідації Голованівської ЦРЛ, працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

 

8.3. Голованівська ЦРЛ, як юридична особа, не підлягає приватизації. 

 

8.4. Реорганізація Голованівської ЦРЛ відбувається шляхом злиття, 

приєднання, поділу, виділення з дотриманням вимог Цивільного кодексу 

України. 

 

8.5. Ліквідація Голованівської ЦРЛ проводиться ліквідаційною комісією, 

призначеною районною радою, а у випадку ліквідації за рішенням  

господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

 

8.6. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Голованівською ЦРЛ. 
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8.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Голованівської ЦРЛ, 

виявляє її дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає 

ліквідаційний баланс і представляє його районній раді. 
 

8.8. У випадку реорганізації права та обов’язки Голованівської ЦРЛ 

переходять до правонаступників згідно чинного законодавства або визначених 

закладів охорони здоров’я. 

 

8.9. Ліквідація чи реорганізація  Голованівської ЦРЛ проводиться з 

дотриманням  вимог Цивільного кодексу України, даного Статуту та інших 

норм чинного законодавства.  

 

ІX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

9.1. Статут Голованівської ЦРЛ затверджується рішенням сесії 

Голованівської районної ради. Зміни та доповнення до нього вносяться на сесії 

районної ради.         

9.2. Зміни і доповнення до Статуту набувають чинності з моменту їх 

державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного 

державного реєстру. 

9.3. Цей Статут складено в двох примірниках і знаходиться: 

         - перший примірник – у Голованівській ЦРЛ; 

         - другий  примірник – у державного реєстратора. 

         Кожен з примірників Статуту  має однакову юридичну силу. 

9.4. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним 

законодавством України. 

 

  


