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ХА РКІВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ
Основна мета Підприємства -  провадження під час здійснення 

господарської діяльності в порядку передбаченому чинним законодавством 
медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, 
якісною за ефективною медичною допомогою, в т.ч. первинною, вторинною 
(спеціалізованою) та невідкладною, а також вжиття заходів з профілактики 
захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Основними завданнями Підприємства є:
-забезпечення доступності та задоволення потреб населення у 

своєчасній, кваліфікованій, якісній медичній допомозі в т.ч. але не виключно 
в межах Програм медичних гарантій, договорів, але не виключно, укладених 
між Підприємством та органом, що реалізує державну політику у сфері 
державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає 
первинну, вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу у визначеному 
законодавством порядку;

- забезпечення якісного медичного обслуговування пацієнтів, в т.ч. 
обстеження, лікування, реабілітації хворих в амбулаторних умовах та вдома, 
в порядку передбаченому чинним законодавством;

організація здійснення медичного обслуговування, надання 
первинної, вторинної (спеціалізованої) 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;

- забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні 
медичної допомоги, медичного обслуговування населення із фізичними 
особами, підприємствами, установами і закладами охорони здоров’я, які 
надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та 
екстрену медичну допомогу;

- вивчення та прогнозування потреби населення у медичній допомозі, 
медичному обслуговуванні, медичних та інших медичних послугах;

проведення профілактичних щеплень та інших профілактичних 
заходів в порядку передбаченому законодавством;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням 
профілактичних оглядів та динамічного диспансерного нагляду, здійснення 
профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану 
здоров я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та 
забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних 
(під час вагітності) станів;

- організація та/або проведення консультацій пацієнтам щодо 
профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, 
фізіологічних станів, а також щодо ведення здорового способу життя;



взаємодія з іншими суб’єктами будь-якої форми власності та 
організаційно-правової форми, які надають медичну допомогу та медичні 
послуги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого 
лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних 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 та направлення хворих на санаторно-курортне лікування та 
реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, 
лікування та реабілітації захворювань та станів, проведення та прийняття 
участі у клінічних дослідженнях;

- динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими 
хронічними захворюваннями та з наявними факторами ризику розвитку 
окремих захворювань, що включає комплекс діагностичних та лікувальних 
втручань, які передбачені галузевими стандартами;

- вивчення та прогнозування потреби населення у медичній допомозі та 
медичному обслуговуванні;

- організація роботи з гігієнічного виховання населення та здійснення 
санітарно-освітньої роботи, поєднаних з основною діяльністю Підприємства;

- організація пільгового забезпечення лікарськими засобами та 
засобами реабілітації пацієнтів у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення готовності Підприємства до роботи в екстремальних 
умовах карантину, інших умовах, які визначено законодавством як такі, які 
відрізняються від щоденного режиму роботи підприємства в нормальних 
умовах;

- взаємодія з іншими закладами охорони здоров’я, спеціалізованими 
лікувально-профілактичними закладами області та міста, науково- 
дослідними інститутами, закладами освіти, в т.ч., але не виключно, 
Харківським національним медичним університетом, Харківським 
національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Харківською медичною 
академією післядипломної освіти з будь-яких питань, в т.ч. питань надання 
медичної допомоги населенню, здійснення медичного обслуговування 
громадян та підготовки медичних кадрів;

- систематичне та своєчасне опанування та впровадження нових 
ефективних методів діагностики, лікування та профілактики захворювань, 
передового досвіду праці та нових технологій в практику Підприємства;

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх 
стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 
спрямованих на полегш ення фізичних та психоемоційних страждань 
пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

- прийняття участі, в т.ч., але не виключно, у міжнародних 
багатоцентрових, інших клінічних випробуваннях та досліджень лікарських



засобів на виконання договорів, угод в порядку передбаченому чинним 
законодавством;

- участь у формуванні, заповненні та використанні Єдиного 
електронного реєстру пацієнтів та інших реєстрів, пов’язаних з наданням 
медичної допомоги, медичних послуг;

- аналіз стану фінансового забезпечення Підприємства та його 
структурних підрозділів і розроблення фінансових планів;

- планування розвитку Підприємства;
- підвищ ення конкурентоспроможності Підприємства;
- розробка собівартості послуг, оптимізація діяльності Підприємства;
- соціальний розвиток колективу Підприємства, матеріальне і моральне 

стимулювання професійної діяльності працівників.
М едичною  допомогою, медичним обслуговуванням, медичними та 

медико-соціальними послугами Підприємства можуть користуватися в 
порядку передбаченому чинним законодавством України всі мешканці міста 
Харкова, іноземці, особи без громадянства, мешканці інших міст України.

На виконання поставлених завдань П ідприємство здійснює функції:
- надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної та медико- 

соціальної допомоги амбулаторно (у тому числі в умовах денного 
стаціонару), вдома згідно чинного законодавства, включаючи всі види 
медичної допомоги, що надаються з дотриманням вимог Програми медичних 
гарантій в межах договорів, укладених між Підприємством та органом, що 
реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення;

- проведення акредитації та ліцензування П ідприємства згідно з 
чинним законодавством здійснення контролю за відповідністю заявленим 
при проходженні акредитації та отриманні ліцензії критеріям;

- проведення в межах чинних програм постійного оперативного 
достовірного аналізу та моніторингу стану здоров’я населення;

- контроль за повнотою та якістю обстеження і лікування в 
амбулаторних умовах, своєчасністю госпіталізації та подальшого виконання 
рекомендацій після стаціонарного лікування в амбулаторних умовах, 
направлення на лікарсько-консультативну комісію або лікувально-трудову 
експертизу;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 
видачею (продовженням) листків непрацездатності та довідок з ТВП, а також 
направлення на М СЕК осіб зі стійкою втратою непрацездатності;

- відбір та за необхідністю, направлення на санаторно-курортне 
лікування, в тому числі лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно- 
курортних закладів;

- контроль та аналіз за своєчасністю та якістю надання кваліфікованої 
медичної допомоги населенню;

- здійснення медичного обслуговування громадящ надання платних 
медичних послуг в порядку передбаченому чинним законодавством;



- видача лікарського свідоцтва про смерть в порядку передбаченому 
чинним законодавством;

- забезпечення своєчасного та якісного проведення діагностичних 
процедур, лікарських призначень, маніпуляцій, сучасних методів лікування;

- гігієнічного виховання та пропаганди здорового образу життя серед 
населення;

- проведення протиепідеміологічних заходів;
- дотримання персоналом норм медичної етики і деонтології;
- здійснює захист законних прав та інтересів медичного персоналу та 

пацієнтів;
- отримання, зберігання, використання спеціальних бланків форми № З 

для виписки наркотичних засобів і психотропних речовин, або інших;
- взаємодії і співпраці з іншими підприємствами, установами, 

організаціями, науковими і дослідними закладами всіх форм власності з 
метою реалізації завдань цього Статуту;

- проведення планово-фінансової діяльності, у тому числі планування 
поточної діяльності, формування формування джерел для здійснення 
економічного та соціального розвитку Підприємства, матеріального 
стимулювання робітників;

здійснення своєчасного матеріально-технічного забезпечення, 
обладнання сучасною апаратурою Підприємства за рахунок джерел 
передбачених фінансовим планом, благодійної допомоги, інших надходжень;

- створення сприятливих умов для високопродуктивної праці і 
повноцінного відпочинку співробітників;

- здійснення господарської діяльності, доходами від якої має право 
розпоряджатися самостійно, у тому числі, але не виключно, використовуючи 
їх на витрати, які не покриваються в повному обсязі фінансуванням із 
Державного бюджету України та місцевих бюджетів; на створення належних 
умов праці на Підприємстві, на стимулювання працівників, зокрема для 
надання матеріальної допомоги, в т.ч. на підставі та в порядку передбаченому 
Колективним договором, рішеннями прийнятими профспілковим комітетом, 
відповідними органами;

- забезпечення пожежної безпеки, охорони праці, техніки безпеки 
цивільного захисту в порядку передбаченому чинним законодавством;

- ведення затвердженої медичної та іншої документації, та надання 
оперативної інформації та статистичної звітності;

- оцінки діяльності Підприємства за основними показниками;
- здійснення інших функцій, встановлених чинним законодавством.
На виконання визначених цим Статутом завдань та функцій, 

Підприємство здійснює наступні види діяльності:
V Загальна медична практика;
V Діяльність лікарняних закладів,
V Спеціалізована медична практика;
V Інша діяльність у сфері охорони здоров’я,



Підприємство має право займатися іншими видами діяльності які 
відповідають меті П ідприємства та чинному законодавству. ’

Окремими видами діяльності, перелік яких встановлюється
законодавчими актами, Підприємство має право займатися тільки на підставі 
спеціального дозволу (ліцензії). підставі

нерухомого майги. °РЄНДУ й “ » а ц і ю  власного чи орендованого


