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1. 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.

1.2. Острозька центральна районна лікарня (далі — Лікарня) -  є 
комунальним закладом Острозької районної ради Рівненської області, 
заснованим на спільній власності територіальних громад Острозького району 
Рівненської області. Управління Лікарнею здійсню є Острозька районна 
державна адміністрація.

1.3. Засновником Лікарні є Острозька районна рада Рівненської області 
(надалі -  Засновник).

1.4. Лікарня є неприбутковою організацією.
1.5. Повне найменування Лікарні -  Острозька центральна районна лікарня 

Острозької районної ради Рівненської області; скорочене найменування Лікарні 
-  Острозька ЦРЛ.

1.6. Лікарня являється юридичною особою, має самостійний баланс, 
рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та 
ідентифікаційним кодом, штампи.

1.7. Лікарня є бюджетною установою, наділена правом створення 
відокремлених підрозділів.

1.8. У своїй діяльності Лікарня керується цим Статутом, Законами 
України, нормативно-правовими актами Кабінету М іністрів України, органів 
місцевого самоврядування, М іністерства охорони здоров’я, управління охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації (надалі -  УОЗОДА), рішеннями 
засновника, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної 
адміністрації, що регламентують діяльність надання медичної допомоги 
населенню та чинним законодавством України.

1.9. М ісцезнаходження Лікарні: Україна, 35866, Рівненська обл., с. 
Розваж, вул. Центральна, 104.

2. Мета і предмет діяльності
2.1. Лікарня є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, 

на 176 ліжок, призначеним для надання медичної допомоги населенню 
Острозького району Рівненської області (далі -  район).

2.2. Основними завданнями діяльності Лікарні є:
2.2.1. Здійснення медичної практики.
2.2.2. Провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, 

перевезення, відпуску, використання, знищення наркотичних засобів (списку 1 
таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та 
списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) 
«Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

2.2.3. Надання населенню Острозького району, згідно з вимогами 
відповідних нормативно-правових актів, медичних послуг, спрямованих на 
збереження, поліпшення та відновлення здоров'я.



2.2.4. Забезпечення населення району в повному обсязі 
висококваліфікованою амбулаторною, стаціонарною та невідкладною 
медичною допомогою.

2.2.5. Систематична розробка і проведення заходів, направлених на 
покращення роботи як в стаціонарі так і в консультативній поліклініці, 
підвищення якості лікувально-профілактичного обслуговування населення 
міста та району, зменшення захворюваності, інвалідності, загальної смертності.

2.2.6. Ш ироке використання в комплексній терапії лікувального 
харчування, фізіотерапевтичних методів лікування і лікувальної фізкультури.

2.2.7. Залучення до консультації хворих висококваліфікованих 
спеціалістів з обласних лікувально-профілактичних закладів

2.2.8. Організація постійного проведення підвищення кваліфікації лікарів 
та середнього медичного персоналу району .

2.2.9. Організація попередніх і періодичних профілактичних медичних 
оглядів працівників, які обслуговуються лікарнею і підлягають зазначеним 
оглядам.

2.2.10. Організація і проведення заходів з санітарно-гігієнічного 
виховання населення району , пропаганди здорового способу життя.

2.2.11. Координація лікувально-профілактичної та організаційно- 
методичної роботи, яка проводиться всіма спеціалістами Лікарні.

2.2.12. Організація, керівництво та контроль за постановкою та рівнем 
статистичного обліку і звітності в лікувально-профілактичних установах 
району.

2.2.13. Вивчення та розповсюдження досвіду передових лікувально- 
профілактичних установ області.

2.2.14. Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного 
забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєння чи 
інших розладів здоров'я та медичного контролю за перебігом вагітності й 
надання медичної допомоги при пологах.

2.2.15. 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.

2.2.16. Надання термінової та консультативної кваліфікованої медичної 
допомоги будь-якому громадянину України, громадянам зарубіжних держав, 
які звернуться за медичною допомогою.

2.2.17. Організація і надання платних послуг населенню району 
відповідно до цін та тарифів, затверджених у встановленому чинним 
законодавством порядку, а також на підставі укладених договорів з 
підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

2.2.18. Створення, за погодженням із Засновником та органом управління 
відокремлених підрозділів.

2.3. М едична практика Лікарнею проводиться відповідно до отриманої 
ліцензії на медичну практику.



2.4. Структурними підрозділами Лікарні є :
I. Адмінперсонал
II. Інформаційно-аналітичний відділ
III. Бухгалтерія обліку та звітності
IV. Л ікувально-профілактичні підрозділи:
4.1. Консультативна поліклініка
4.2. Стаціонарні відділення
V. Допоміжні діагностичні підрозділи
VI. Допоміжні підрозділи
VII. Загально-лікарняний персонал
VIII. Адміністративно-господарські підрозділи
IX. Кабінет профоглядів
X. Зубопротезна лабораторія.

3. Юридичний статус Лікарні
3.1. Лікарня є юридичною особою. Прав та обов’язків юридичної особи 

набуває з дня її державної реєстрації.
3.2. Лікарня має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в 

банківських установах, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, 
власну емблему, іншу атрибутику юридичної особи.

3.3. Лікарня несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з 
чинним законодавством України. Лікарня не несе відповідальності за 
зобов’язаннями держави, Засновника.

3.4. Лікарня має право укладати договори, набувати майнові та пов’язані з 
ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у 
судах.

3.5. Лікарня самостійно розробляє штатний розпис згідно діючих штатних 
нормативів і кошторис видатків на утримання, які затверджуються головним 
лікарем Лікарні.

4. Майно Лікарні
4.1. М айно Лікарні становлять основні фонди та інші необоротні активи, 

грошові кошти, оборотні активи та інші матеріальні та/або нематеріальні 
цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Лікарні.

4.2. Джерелами формування майна Лікарні є:
-  майно передане Лікарні Засновником;
-  кошти Державного бюджету України, обласного, районного, 

бюджетів;
-  кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді 

безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
-  кошти або майно, що надходять за надання платних послуг;
-  пасивні доходи;
-  дотації, субвенції, отримані з Державного бюджету України, 

обласного, районного бюджетів, державних цільових фондів;
-  доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання.



-  благодійні внески від фізичних та юридичних осіб.
-  інші джерела не заборонені законом.
4.3. М айно Лікарні, надане їй Засновником, закріплюється за нею на праві 

оперативного управління.
4.4. М айно Лікарні, закріплене за нею на праві оперативного управління, 

є спільною власністю територіальних громад Острозького району.
4.5. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням 

закріпленого за Лікарнею майна, безпосередньо або через орган управління 
майном -  Острозьку райдержадміністрацію .

4.6. Лікарня здійснює податковий, бухгалтерський, оперативний облік та 
веде статистичну та фінансову звітність згідно з чинним законодавством 
України.

4.7. Посадові (службові) особи Лікарні, у встановленому порядку несуть 
персональну відповідальність за додержання порядку ведення, достовірність 
бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності.

4.8. Лікарня забезпечує охорону праці та дотримання правил техніки 
безпеки, охорону навколишнього середовища, протипожежну та санітарну 
безпеку згідно норм та стандартів передбачених чинним законодавством 
України.

5. Права та обов'язки Лікарні
5.1. Права Лікарні :
5.1.1. Організовувати роботу всіх підрозділів Лікарні, встановлювати 

режим роботи стаціонару та консультативної поліклініки, графіки прийому та 
обслуговування населення, роботи по наданню невідкладної медичної 
допомоги.

5.1.2. Заключати будь-які договори (угоди) на покращення матеріально- 
технічного стану Лікарні, в порядку передбаченому чинним законодавством 
України та, в окремих випадках, рішеннями Засновника та 
райдержадміністрації.

5.1.3. Ф ормувати кадровий склад Лікарні та її структурних підрозділів.
5.1.4. Надавати платні послуги в порядку, передбаченому чинним 

законодавством, цим Статутом та рішеннями Засновника.
5.2. О бов’язки Лікарні.
5.2.1. Забезпечувати надання медичних послуг населенню району за 

рахунок коштів районного бюджету (медичної субвенції) згідно чинного 
законодавства. і

5.2.2. Забезпечувати якість надання медичних послуг.
5.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових 

платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно з 
законодавством України.

5.2.4. Забезпечувати цільове використання закріпленого за нею майна та 
виділених бюджетних коштів.



5.2.5. Здійснювати будівництво, реконструкцію , модернізацію, 
капітальний ремонт основних фондів, а також забезпечувати своєчасне 
освоєння нових виробничих потужностей.

5.2.6. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 
забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, 
правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

5.2.7. Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності.
5.2.8. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального 

використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки.

6. Управління Лікарнею
6.1. Управління Лікарнею здійснює Острозька районна державна 

адміністрація (Орган управління) на основі відповідних повноважень, 
делегованих їй Острозькою районною радою (Засновник).

6.2. Орган управління:
6.2.1. Готує пропозиції щодо внесення змін до Статуту закладу та подає їх 

на розгляд Засновнику.
6.2.2. Здійснює контроль за додержанням Статуту та приймає рішення у 

зв ’язку з його порушенням.
6.2.3. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є у 

спільною власністю територіальних громад району та закріплене за Лікарнею 
на праві оперативного управління.

6.2.4.Погоджує розмір орендної плати у разі надання майна лікарні в 
оренду.

6.2.5. Погоджує фінансовий план та план розвитку Лікарні, що 
затверджуються її Керівником, та здійснює фінансовий контроль за її 
господарською діяльністю.

6.2.6. Звітує перед Засновником про виконання переданих йому 
повноважень щодо управління Лікарнею.

6.3. Орган управління не має права втручатися в оперативну діяльність 
Головного лікаря.

6.4. Поточне (оперативне) управління Лікарнею здійснює Головний лікар 
Лікарні, який призначається на посаду у відповідності до Порядку призначення 
та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, організацій 
спільної власності територіальних громад Острозького району, затвердженого 
рішенням Острозької районної ради від 08.10.2014р. № 518 з наступними 
змінами. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, 
умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються 
контрактом.

6.5.Головний лікар Лікарні:
6.5.1. Самостійно вирішує питання діяльності Лікарні за винятком тих, 

що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника, 
Органу управління, Управління охорони здоров’я Рівненської обласної 
державної адміністрації;



£

6.5.2. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового 
плану і плану розвитку Лікарні, результати її господарської діяльності, 
виконання показників ефективності діяльності закладу, якість послуг, що 
надаються Лікарнею, використання наданого Лікарні комунального майна і 
доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Лікарнею 
договорів.

6.5.3. За погодженням з Органом Управління визначає і встановлює 
штати Лікарні.

6.5.4. 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.

6.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Лікарні 
відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.5.6. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 
розрахункові та інші рахунки.

6.5.7. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 
обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні.

6.5.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 
документації.

6.5.9. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє 
відповідні органи про будь-які зміни в даних про Лікарню, внесення яких є 
обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 
- суб’єктів підприємницької діяльності.

6.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи 
працівників Лікарні на основі трудового договору (трудового контракту), що 
регулюють трудові відносини працівника з закладом, а також інші передбачені 
законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин.

6.5.11. Звітує про діяльність Лікарні перед Засновником, Органом 
управління, Управлінням охорони здоров’я Рівненської обласної державної 
адміністрації, готує на їх запит відповідні документи.

6.5.12. Вирішує інші питання, віднесені законодавством, Органом 
управління, цим Статутом та контрактом між Органом управління та 
Керівником Лікарні до компетенції Керівника Лікарні.

6.6. Відпустки, відрядження (понад 1 день) Головного лікаря 
погоджуються з головою районної ради, райдержадміністрації відповідно до 
повноважень.

6.7. При відсутності Головного лікаря в зв'язку з його перебуванням у 
відпустці, з хворобою, з навчанням чи відрядженням тощо, керівництво 
Лікарнею здійснює заступник Головного лікаря. На час виконання обов'язків 
Головного лікаря вищезазначені посадові особи наділяються всіма правами, 
передбаченими цим Статутом для Головного лікаря, та несуть відповідальність 
за прийняті ними рішення. У разі звільнення Головного лікаря за власним 
бажанням або з інших підстав за його ініціативою, керівництво Лікарнею 
здійснює заступник Головного лікаря, а у разі його відсутності, один із інших 
заступників Головного лікаря, за розпорядженням Органу управління.



6.8. Вищим органом самоврядування трудового колективу Лікарні є 
загальні збори, якими реалізуються повноваження трудового колективу, 
шляхом укладання колективного договору згідно до вимог чинного 
законодавства. Загальні збори скликаються не рідше ніж 1 раз на рік. Інтереси 
трудового колективу Лікарні представляє профспілковий комітет.

6.9. Дорадчо-консультативним органом Керівника Лікарні є М едична 
Рада Лікарні. Регламент діяльності М едичної Ради затверджується Керівником 
Лікарні.

7. Трудові відносини
7.1. Трудовий колектив Лікарні складають всі працівники, які беруть 

участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору.
7.2. Трудові відносини Лікарні з членами трудового колективу будуються 

на основі законодавства України про працю.
7.3. Вищим органом самоврядування Лікарні є загальні збори трудового 

колективу.
7.4. На загальних зборах трудовий колектив Лікарні:
7.4.1. Розглядає і затверджує проект колективного договору.
7.4.2. Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам 

Лікарні соціальних пільг.
7.5. Виробничі і трудові відносини трудового колективу з адміністрацією 

Лікарні, питання охорони праці, соціального розвитку, участі працівників у 
використанні прибутку та інші питання регулюються колективним договором.

8 . Порядок внесення змін та доповнень до статуту Лікарні
8.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту Лікарні можуть надходити 

від Засновника,органу управління та адміністрації Лікарні.
8.2. Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту. Затверджені 

зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому чинним 
законодавством порядку.

9. Припинення діяльності Лікарні
9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, 

перетворення) Лікарні здійснюється за рішенням Засновника, або за рішенням 
суду, відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Лікарня ліквідовується також у випадках:
-  визнання її  у встановленому порядку банкрутом;

у разі скасування її державної реєстрації у випадках, передбачених 
чинним законодавством.

9.3. Ліквідація Лікарні здійснюється ліквідаційною  комісією, яка 
утворюється Засновником або органом, що призначив ліквідацію. Порядок і 
строки проведення ліквідації, а також строк заяви претензій кредиторами 
встановлюється відповідно до чинного законодавства органом, що прийняв 
рішення про ліквідацію.



9.4. У разі реорганізації та ліквідації Лікарні працівникам, які 
звільняються, забезпечуються соціально-правові гарантії, передбачені 
відповідним законодавством України.

9.5. Лікарня вважається реорганізованою з дня внесення відповідного 
запису до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - суб'єктів 
підприємницької діяльності.

9.6. При реорганізації Лікарні в іншу юридичну особу до неї, як до 
правонаступника, переходять усі майнові права і обов'язки реорганізованої 
Лікарні.


