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[. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
І.І. Комунальне некомерціине підприємство «Северодонецькии центр первинної меняют

санітарної допомотн» Сєвєродонецької міської ради (надалі , підприємство) с твтетадом
охорони здоров'я , комунальним унітарннм некомерцтиним підприємством. цто напас мединну
допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах. встановлених законодавством Укр ни та
цим Статутом. а також вн-ивас заходів із профілактики захворювань населення та підтримання
громадським: здпров'я.

1.2 Підприємство створене рішенням 44-1 (нертовоі) сесії Сєвєродонецької міської радивід п липня 201! року на 2530 відповідно до Закону України «Про місцево самоврядування в
Україні» шляхом перетворення комунальної установи «Севсродонопькии центр первинної
медика-санітарн 'допомоги» у комунальне некомерційне підприємство. Майно підприсмства є
атнсністто територіальної тромади міста Сєвєродонецька в особі Сєвєродонецької міської радиЛуганської області. Підприємство [ правонаступником усього наина. усіх прав та обов-явніи
комунальної установи «Сєвєродонецький центр первинн медико-санітарноі допомот и».І.] Зясиовникпм, Власником та вищим органом управління Підприємства с
Сквсрппонспька міська рада (надалі - Засновник) Підприємство є підпорядкованим. підзвітним
та тпдконтрольним Зжжовнику. а з питань управління комунальним маяном - органу.
уповноваженому управляти комунальною власністю тсрнтортапьноі ірцмали міста
Сєвсродонецькн.

и. підприсмсгво адіиснтос господарську искомсрційну діяльність. спрямовану на
досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

і з. заборонясгься розподіл отриманих доходів (прибутків) Пілприсмсіва або х настини
серед засновників (учасників), працівників комунального некомерціиного підприсмсгва (крім
оплати їхньої праці, царахуваннл єдиното соціального внеску). нленів ортаніа управління таінших пов'язаних з ними осіб.

1.6і Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п, 15 Статут
використанняПідприсмтом власних доходів (прибутків) виключно для фінансування нидвт в
на утримання такої неприбуткоаої орґаиізвції. реалізації мети (ціпеи. їаацань) та напрямівдіяльності, визначених Статутом.

і.7. Статутнии квиіпл встановлюється у розмірі 1 010 15700 (один мільйон дсснть тисян
сто п'яґдссят сім тривень) 00 копіиокза рахунок псредннт власником залишкоа ' вартосттосновних засобів : балансу комунальної установи «Сєвсродонепькни центр цсраинної медико-
санітари ' допомоти» при створенні комунаиьното некомерційного підприємства
иСсвсродонецькки центр первинної медико-санітдриоїдопомоги.

[.і]. Підприемсгао у своі діяльності керується Конституцісїо України. Господарським та
Цивільним Кодексамн Укра-ни. законным України, постановами Верховної Ради України.
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, затальнообоадтковимн для всіх
татотаців охорони здоров'я винами та інструкціями Міністерства охорони широв'я України.
загальносбоаизковими нормативними актами інших центральних ортаніа виконавчої шили.відповіднимирішеннями місцевих ортаніа виконавчої влади і органів місцевої о самоврядування
та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯТА МІСЦЕЗНАХОДИГЕННЯ.

2. .Нвименування:
2.11. Повне найменування Підприємства , Комунальне нсномерпіине підп исмствокСєвсродонецькми центр первинної медико-санітврної допомотн» єсвсродонсцько міської

ради.
21 1. Скорочене наименуввння Підприємства: кнп исцпмсд».
2. Місцезнаходження Підприємства: 93400, Луганська обл.. м. Сєвєродонецьк,

ву ємстаиіна буд. 5.



ш. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-Господарської діяльності
Підпрнщшоп коні-роль зв якісно ; пбсяюм издания медичної допомпги. Підприємство падаєвино.-"щ у визнячеиому лоридиу вішовідпо до нормшивно-прьнових актів місцевого
цв.-ими. або зі ного вимптю буишггороьиии звіт п іншу лвкумвнтацію. яка стосуєтьсяйтшшспошрської, кадрової. медичної діяльиппі.

т.з. Контроль инші нации. мшичиої допомоги хворим ин підприємстві Здійснюпьсл
шляхи: експертизи нішюьіииосгі хквсп' ннднної медичної допомоги міжнародним лриииинамдощі иониши.вимити пишним придьргьм в сфєрі охорони щорон'яп законодавству.

Н.І'ІРШШЕШШШШОСП.
ш Припинення ділльності підприємств здійснити шляхам його рюрґвиіэаиії

шипи ігрищ-яни. наділу. пера-оренди) або ліпідлції > за рішенням Засновникв. :! ущ передбачених законним-Івом України, - за рішенням суду ибо відповідних органів
дан-ної пили.

111 у рпі припинення Підприємства (ліквіллнії, злиття. поділу, приєднання лєотя] усі шини Підприємта перепиши одніи або кільком неприбутковим
ерг-шили відповідною виду або зараховуються до доходу бюпжтІІ,] лінійній! Піхшрисмствв здійснюється ліквідаційною комісією відповідно до вимогшшматім. Піл-рискам : пам, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиногошт реєструшину про лсршку реєгграцію припинення юридичної особи.

115, Все. що не нчхдєаиио цим Статутом. [анулюється шоноиннтомУкраїни.

ІІ. ПОРЯДОКВНЕСЕННЯ ЗМІНДО СТАТУТУ ШШІРИЄМСГЕА.


