
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2019 р. сесія 7 скликання

Про питання діяльності окремих закладів -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
освіту», рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року 
№ 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 
квітня 1999 року «Про об’єкти комунальної власності», враховуючи 
клопотання Департаменту освіти і науки, Департаменту охорони здоров’я 
управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної 
адміністрації, управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, висновки постійних комісій обласної Ради з 
питань регулювання комунальної власності та приватизації, з питань освіти, 
культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної 
спадщини, з питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в частині повного найменування з Брацлавський 
навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад, 
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів -  гімназія Вінницької обласної 
Ради на Брацлавську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів Немирівського 
району Вінницької обласної Ради, скороченого найменування з Брацлавський 
навчально-виховний комплекс на Брацлавська спеціалізована школа, мети та 
завдань закладу.

1.2 Затвердити Статут Брацлавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
Немирівського району Вінницької обласної Ради, викладений у новій редакції, 
(Додаток 1).

1.3 Доручити директору Брацлавського навчально-виховного комплексу: 
дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів
-  гімназія Вінницької обласної Ради Куляс Н.О. здійснити всі організаційно- 
правові заходи щодо виконання пункту 1.2 цього рішення, про що 
поінформувати управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

2. Внести зміни в частині найменування з комунального закладу 
„Вінницький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів



„Інваспорт” на комунальний заклад „Вінницький регіональний центр з 
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт” та 
місцезнаходження закладу.

2.1 Затвердити Статут комунального закладу „Вінницький регіональний 
центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”, викладений 
у новій редакції (Додаток 2).

2.2 Доручити начальнику комунального закладу „Вінницький 
регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт” 
Лукавому Д.М. здійснити всі організаційно -  правові заходи, пов’язані з 
виконанням пункту 2.1 цього рішення, про що повідомити управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін (з наданням копії Статуту).

3. Внести зміни у додаток № 2 до рішення 23 сесії обласної Ради З 
скликання від 12 жовтня 2001 року № 483 „Про управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад області”, а саме:

3.1 Пункт 15 розділу „Установи освіти” викласти в такій редакції:
„15. Брацлавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Немирівського 

району Вінницької обласної Ради”;
3.2 Пункт 14 розділу „Установи фізичної культури і спорту” викласти в 

такій редакції:
„14. Комунальний заклад „Вінницький регіональний центр з фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт”.

4. Внести зміни до рішення 37 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання 
від 05 березня 2019 року № 803 „Про припинення Бершадського медичного 
коледжу шляхом приєднання до Вінницького медичного коледжу ім. акад. 
Заболотного” , а саме:

4.1 Пункт 10 викласти в такій редакції:
„10. Попередити про наступне вивільнення в.о. директора Бершадського 

медичного коледжу Петровську Ольгу Володимирівну.”
4.2 Додаток 1 до рішення „Склад комісії з припинення юридичної особи - 

Бершадського медичного коледжу шляхом приєднання до Вінницького 
медичного коледжу ім. акад. Д.К.Заболотного” викласти у новій редакції 
(Додаток 3).

5. Створити комунальне некомерційне підприємство „Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради" шляхом перетворення 
з Подільського регіонального центру онкології.

5.1 Утворити статутний капітал комунального некомерційного 
підприємства „Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної 
Ради” в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп. та затвердити Статут 
комунального некомерційного підприємства „Подільський регіональний центр 
онкології Вінницької обласної Ради” (Додаток 4).

5.2 Встановити, що в результаті реорганізації шляхом перетворення, 
права, обов’язки, майно, в тому числі земельні ділянки Подільського 
регіонального центру онкології переходять до правонаступника



комунального некомерційного підприємства „Подільський регіональний центр 
онкології Вінницької обласної Ради”.

Право оперативного управління на майно реорганізованої юридичної 
особи припинити та закріпити за правонаступником - комунальним 
некомерційним підприємством „Подільський регіональний центр онкології 
Вінницької обласної Ради” на праві оперативного управління, а земельні 
ділянки передати в постійне користування.

5.3. Директору Департаменту охорони здоров'я обласної державної 
адміністрації Грабовим Л.О. привести штатний розпис комунального 
некомерційного підприємства „Подільський регіональний центр онкології 
Вінницької обласної Ради” у відповідність до вимог чинного законодавства.

5.4. Доручити голові обласної Ради Олійнику А.Д. укласти додаткову 
угоду до контракту з головним лікарем комунального некомерційного 
підприємства „Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної 
Ради” згідно з вимогами чинного законодавства.

5.5. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства 
„Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради” 
Шамраю В.А. здійснити всі організаційно-правові заходи, пов’язані з 
виконанням пункту 5.1 цього рішення, про що повідомити управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області в місячний 
термін (з наданням копії Статуту).

5.6 Дозволити комунальному некомерційному підприємству „Подільський 
регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради”, що знаходиться за 
адресою: вул. Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця, вступити до Консорціуму, 
спільно з Вінницьким національним медичним університетом ім. М.І.Пирогова 
та Корейською біотехнологічною компанією Well Marker Bio Co. Умови 
вступу до Консорціуму обов'язково мають бути погоджені із Органом 
управління майном, Засновником -  Вінницькою обласною Радою.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань регулювання комунальної власності та приватизації 
(Масленніков О.Г.), з питань освіти, культури, сім'ї та молоді, спорту і 
туризму, духовності та історичної спадщини (Станіславенко Л.А.), з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1
до рішення__сесії обласної

Ради 7 скликання 
в ід ______________№ ___

СТАТУТ
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ 

І-ИІ СТУПЕНІВ НЕМИРІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

(нова редакція)

смт Брацлав 
2019 рік



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено відповідно до чинного законодавства України 
і є документом, який регламентує діяльність Брацлавської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів Немирівського району Вінницької обласної Ради» (далі -  
Брацлавська спеціалізована школа).

Наказом по відділу освіти Вінницького облвиконкому від 24.08.1981 р. 
№273 Брацлавський дитячий будинок, який функціонував з 1944 року, був 
реорганізований в Брацлавську школу-інтернат І-ІІ ступенів для дітей сиріт і 
дітей, які залишилися без піклування батьків.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року 
№311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною 
(республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних 
одиниць (комунальною власністю)» та рішення десятої сесії обласної Ради 21 
скликання від 30.10.1992 року «Про перелік об’єктів комунальної власності 
обласної Ради народних депутатів, що передаються в управління обласної 
державної адміністрації, та розмежування майнових інтересів між суб’єктами 
власності» школу-інтернат віднесено до обласної комунальної власності.

У серпні 1999 року Брацлавська школа-інтернат І-ІІ ступенів для дітей- 
сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, наказом по управлінню 
освіти Вінницької обласної державної адміністрації від 26.08.1999 року №113 
була реорганізована у Брацлавську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ 
ступенів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

Відповідно до рішення 21 сесії Вінницької обласної Ради від 24.12.2008 
року №688 «Про перейменування Брацлавської школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» школа-інтернат 
перейменована у Брацлавський навчально-виховний комплекс: дошкільний 
навчальний заклад, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів -  гімназія 
Вінницької обласної Ради, а пізніше згідно з рішенням Вінницької обласної 
Ради перейменована у Брацлавську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів 
Немирівського району Вінницької обласної Ради.

1.2. Брацлавська спеціалізована школа є об’єктом права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, управління яким 
здійснює Вінницька обласна Рада (надалі -  Орган управління майном).

1.3. Брацлавська спеціалізована школа є неприбутковим спеціалізованим 
інтернатним закладом загальної середньої освіти з поглибленим вивченням 
предметів.

1.4. Брацлавська спеціалізована школа має статус юридичної особи з 
моменту її державної реєстрації, а також володіє відокремленим майном, має 
самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банку, круглу печатку та 
кутовий штамп зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.5. Брацлавська спеціалізована школа наділена цивільною 
правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у судах, 
має право укладати угоди, набувати майнових і немайнових прав.

2



1.6. Брацлавська спеціалізована школа не відповідає за зобов’язаннями 
Органу управління майном, а Орган управління майном не відповідає за 
зобов’язаннями спеціалізованої школи.

Брацлавська спеціалізована школа несе відповідальність відповідно до 
своїх зобов’язань коштами, що є в її розпорядженні.

1.7. Брацлавська спеціалізована школа у своїй діяльності керується 
Конституцією України, законами України в т.ч. «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про охорону дитинства», наказом МОН України від 
16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 
повної загальної середньої освіти», іншими законодавчими та правовими 
актами та рішеннями Органу управління майном, Органу управління освітою, 
власним Статутом.

1.8. Взаємовідносини Брацлавської спеціалізованої школи з 
підприємствами, організаціями, закладами, органами місцевого 
самоврядування, органами державного управління та громадянами 
регламентуються чинним законодавством України.

1.9. Найменування :
- повне -  БРАЦЛАВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

НЕМИРІВСБКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;
- скорочене -  БРАЦЛАВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА.
1.10. Місцезнаходження: вулиця Івана Франка, будинок 1, селище 

міського типу Брацлав, Немирівський район, Вінницька область, 22870.

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

2.1.Метою діяльності Брацлавської спеціалізованої школи є реалізація 
права на здобуття загальної середньої освіти, в т.ч. з поглибленим вивченням 
предметів, талановитих, обдарованих дітей області, смт Брацлава, 
навколишніх сіл, в т.ч. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей військовослужбовців, працівників Національної поліції, 
учасників АТО, ООС, а також дітей, батьки яких загинули або зазнали каліцтва 
під час виконання службових обов’язків.

2.2. Головним завданням Брацлавської спеціалізованої школи є:
- забезпечення реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування;
- дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей з сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з сімей одиноких матерів 
(батьків):

- дітей, батьки яких потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС I- 
II категорій;

- дітей військовослужбовців, працівників Національної поліції, учасників 
АТО, ООС;

- дітей, батьки яких загинули або зазнали каліцтва під час виконання 
службових обов’язків;



- талановитих, обдарованих дітей області, смт Брацлава, навколишніх сіл 
на здобуття базової, повної загальної середньої освіти, освіти понад державний 
освітній мінімум, науково-практичної підготовки, різнобічного розвитку, 
виховання, проживання, професійної орієнтації, допрофесійної освіти, 
соціальної адаптації дітей, підготовки їх до самостійного життя.

- формування й розвиток соціально активної, творчої особистості з 
усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 
самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-виховання у здобувачів освіти (учні/вихованці) поваги до Конституції 
України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, 
почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, 
свідомого ставлення до обов'язків людини й громадянина;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 
традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 
українського народу та інших народів та націй;

-створення оптимальних умов для організації життя та всебічного 
розвитку дітей, максимально наближених до домашніх, оточення кожного 
вихованця турботою й увагою, надання допомоги для своєчасного 
одержання ними необхідної освіти, підготовки до праці та вибору професії;

- виховання у здобувачів освіти свідомого ставлення до свого здоров'я та 
здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

-формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення 
фізичного та психічного здоров'я;

- розвиток спортивних, наукових, суспільствознавчих нахилів, здібностей;
-розвиток спортивних здібностей та обдарувань у здобувачів освіти з

метою підготовки спортсменів для участі в спортивних змаганнях районного, 
обласного та державного рівнів;

-забезпечення соціального захисту, психолого-педагогічного супроводу 
здобувачів освіти;

-створення для здобувачів освіти сприятливих умов для поєднання 
інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил та енергії;

-оновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних 
технологій, методів і форм навчання;

- надання здобувачам освіти можливостей для реалізації індивідуальних 
творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і 
навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, 
винахідницької діяльності

2.3. Особливості умов навчання, виховання та утримання здобувачів 
освіти у Брацлавській спеціалізованій школі:

- поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної складової;
- здійснення індивідуального та диференційованого підходу в навчанні;
- здійснення навчання екстерном.
2.4. Брацлавська спеціалізована школа має право:
- користуватися пільгами, передбаченими державою для таких закладів;
- проходити в установленому порядку інституційний аудит;

розробляти й упроваджувати в установленому порядку
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експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
- визначати варіативну складову навчального плану;
- проводити спільно з закладом вищої освіти, науково-дослідними 

інститутами та центрами науково-дослідну, експериментальну, пошукову 
роботи, що не суперечить чинному законодавству України;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення 
учасників освітнього процесу;

- розпоряджатися майном, закріпленим за закладом, відповідно до 
чинного законодавства України та цього Статуту;

- отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої 
влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні й використанні власні надходження 
в порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережа спортивно-оздоровчих, 
лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- організовувати прийом у спеціалізовану школу дітей на підставі правил 
прийому, які погоджуються з Органом управління освітою 
облдержадміністрації;

- створювати належні умови навчання і проживання здобувачів 
освіти/вихованців;

- здійснювати власну видавничу діяльність;
- користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації 

або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що 
сприяють поліпшенню соціально-побутових умов життя учасників освітнього 
процесу.

2.5. Брацлавська спеціалізована школа зобов’язана:
- удосконалювати систему освітнього процесу через упровадження 

інновацій;
- організовувати сертифікацію, підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;
- розвивати соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально- 

профілактичних і культурних підрозділів;
- здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих 
потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

- здійснювати діяльність щодо навчально-матеріального забезпечення;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці педагогічних 

та інших працівників, забезпечувати дотримання законодавства про працю, 
правил та норм охорони праці, соціального страхування працівників;

- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення 
учасників освітнього процесу;

- забезпечувати економне та раціональне використання коштів, своєчасні 
розрахунки з працівниками;

- забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових 
відрахувань згідно з чинним законодавством;



- здійснювати бухгалтерський оперативний облік та вести статистичну 
звітність згідно з чинним законодавством;

- забезпечувати додержання санітарно-гігієнічних та екологічних норм 
відповідно до чинного законодавства;

здійснювати контроль за умовами безпечного проживання 
учн і в/вихованці в

2.6. Брацлавська спеціалізована школа несе відповідальність за:
- реалізацію головних положень, визначених законами України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», інших 
нормативно-правових актів та власного Статуту;

- дотримання у своїй діяльності умов, передбачених ліцензією;
- безпечні умови освітньої діяльності, проживання;
- дотримання договірних зобов’язань і фінансової дисципліни.
2.7. Брацлавська спеціалізована школа гарантує захист прав здобувачів 

освіти відповідно до законів України „Про освіту”, „Про загальну середню 
освіту”, «Про охорону дитинства», інших нормативно-правових актів.

III. СТРУКТУРА БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

3.1. У складі Брацлавської спеціалізованої школи є такі рівні освіти:
- початкова освіта ( 1 - 4  класи -  термін навчання 4 роки) -  класи загальної 

середньої освіти;
- базова середня освіта ( 5 - 9  класи -  термін навчання 5 років) -  класи 

загальної середньої освіти та класи з поглибленим вивченням предметів 
(спеціалізовані);

- профільна середня освіта (10-12 класи -  термін навчання 3 роки) -класи 
загальної середньої освіти, класи з поглибленим вивченням предметів 
(спеціалізовані).

3.2. Структура Брацлавської спеціалізованої школи є відкритою й 
гнучкою, що дає можливість оперативно реагувати на освітні потреби 
територіальної громади та регіону.

3.3. Основною структурною одиницею рівнів освіти Брацлавської 
спеціалізованої школи є клас та виховна група.

3.4. Брацлавська спеціалізована школа забезпечує реалізацію права дітей 
на загальну середню освіту з утриманням за рахунок держави.

3.5. Мережа класів (груп) у Брацлавській спеціалізованій школі 
визначається адміністрацією за погодженням з Органом управління освітою 
облдержадміністрації, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають 
санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу та 
контингенту дітей відповідно до нормативів наповнюваності.

3.6. Брацлавська спеціалізована школа організовує індивідуальне 
навчання та навчання екстерном відповідно до положень про індивідуальне 
навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених 
профільним Міністерством.
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IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

4.1. Зарахування дітей до Брацлавської спеціалізованої школи 
проводиться наказом директора на підставі таких документів:

4.1.1. для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
відповідно до Порядку впровадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністра України від 24.09.2008 року №866, зі змінами затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 624;

4.1.2. для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей з сімей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з сімей одиноких 
матерів (батьків):

- свідоцтво про народження;
- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, 

складений за встановленою формою;
- копія індивідуального плану соціального захисту дитини, яка 

опинилася у складних життєвих обставинах;
- довідка з відповідного органу соціального захисту населення;
4.1.3. для дітей, батьки яких потерпіли внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС І-ІІ категорій:
- свідоцтво про народження;
- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, 

складений за встановленою формою;
- копія посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи І-ІІ 

категорій.
4.1.4. для дітей військовослужбовців, працівників Національної поліції, 

учасників антитерористичної операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС):
- свідоцтво про народження;
- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, 

складений за встановленою формою;
- копія посвідчення одного з батьків про участь в АТО, ООС;
4.1.5. для дітей, батьки яких загинули або зазнали каліцтва під час 

виконання службових обов’язків:
- свідоцтво про народження;
- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, 

складений за встановленою формою;
- свідоцтво про смерть учасника бойових дій; довідка ГУ Національної 

поліції з цього ж питання і свідоцтво про смерть учасника; посвідчення 
людини з інвалідністю і довідка про те, що інвалідність отримана під час 
проведення АТО/ ООС.

4.2. Зарахування учнів (вихованців) здійснюється на підставі рішення 
відповідної комісії з питань захисту прав дитини за місцем проживання про 
доцільність влаштування її до Брацлавської спеціалізованої школи.

4.3. Зарахування учнів до спеціалізованих класів Брацлавської 
спеціалізованої школи проводиться на конкурсних засадах.
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4.4. Режим роботи Брацлавської спеціалізованої школи визначається 
адміністрацією з урахуванням необхідності забезпечення системності 
освітнього процесу.

Режим роботи Брацлавської спеціалізованої школи схвалюється 
педагогічною радою, затверджується директором та повинен забезпечувати 
оптимальний розподіл інтелектуального та фізичного навантаження, 
навчальних занять і відпочинку, заходів з фізичного навантаження, 
раціонального харчування, профілактики травматизму, дотримання 
протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки.

4.5. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші 
форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою 
програмою, схвалюється педагогічною радою Брацлавської спеціалізованої 
школи та затверджується директором.

4.6. Розклад уроків (занять) складається відповідно до навчального плану 
з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з 
урахуванням спеціалізації закладу.

4.7. Медичне обслуговування учнів/вихованців Брацлавської 
спеціалізованої школи здійснюється медичними працівниками та/або 
медичними працівниками відповідного територіального органу охорони 
здоров’я.

4.8. Під час канікул адміністрація сприяє організації відпочинку та 
оздоровлення учнів/вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку 
тощо.

4.9. За заявою батьків (осіб, які їх замінюють) учні/вихованці на період 
канікул, у вихідні та святкові дні, з поважних причин і в інші дні, можуть 
виїжджати додому в супроводі дорослих.

4.10. Діти-сиріт та діти, позбавлені батьківського піклування, 
забезпечуються предметами гардеробу, білизною та предметами першої 
потреби відповідно до Норм матеріального та нормативів фінансового 
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2003 року 
№763.

4.11. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 
перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, 
встановленими законодавством для цієї категорії дітей.

4.12. Відповідальність за організацію харчування здобувачів освіти 
(учнів/вихованців) покладається на директора Брацлавської спеціалізованої 
школи.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
В БРАЦЛАВСЬКІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ

5.1. Освітній процес у Брацлавській спеціалізованій школі здійснюється 
відповідно до Освітньої програми, схваленої педагогічною радою, затвердженою 
директором та погодженою Органом управління освітою облдержадміністрації.

5.2. На основі Освітньої програми Брацлавської спеціалізованої школи



складено та затверджено директором навчальний план.
5.3. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, закінчуються не пізніше 

1 липня наступного року. Навчальна практика та екскурсії проводяться в 
період навчального року.

5.4. Відволікання здобувачів освіти від освітнього процесу іншими 
видами діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством 
України).

5.5. Освітній процес будується на педагогічно - обґрунтованому виборі 
змісту, форм і методів навчання й виховання, які забезпечують одержання 
здобувачами освіти (учнями/вихованцями) необхідних знань і вмінь, підготовку 
до самостійного життя, здобуття відповідної освіти.

У Брацлавській спеціалізованій школі визначена українська мова 
навчання.

5.6. Поділ класів на групи здійснюється за наявності необхідної кількості 
учнів, визначеної нормативно-правовими документами.

5.7. Брацлавська спеціалізована школа здійснює освітній процес за 
п’ятиденним навчальним тижнем.

5.8. Структура навчального року, графік шкільних канікул визначається 
відповідно до рекомендацій профільного Міністерства.

5.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження 
здобувачів освіти Брацлавської спеціалізованої школи встановлюються 
закладом в межах часу, що передбачений навчальним планом.

5.10. Здобувачі освіти (учні/вихованці) з 7 класу мають право 
зараховуватись до спеціалізованих класів.

Прийом здійснюється на конкурсній основі відповідно до порядку, 
встановленого профільним Міністерством.

Для зарахування учнів/вихованців до класів з поглибленим вивченням 
предметів (спеціалізовані) проводяться вступні іспити з 15 до 25 серпня.

5.11. Оцінювання відповідності результатів навчання здобувачів освіти 
(учнів/вихованців), які завершують здобуття певного рівня загальної середньої 
освіти, вимогам державних стандартів загальної середньої освіти 
здійснюються шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми та 
порядок проведення державної підсумкової атестації визначається профільним 
Міністерством.

5.12. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного 
рівня повної загальної середньої освіти і на підставі результатів річного 
оцінювання та державної підсумкової атестації учні/вихованці отримують 
відповідні документи про освіту.

5.13. Для учнів/вихованців можуть застосовуватися різні види морального 
стимулювання та матеріального заохочення.

5.14. Порядок переведення й випуск учнів/вихованців Брацлавської 
спеціалізованої школи визначається відповідно до чинного законодавства про 
освіту.

5.15. У разі потреби, здобувачі освіти (учні/вихованці) можуть бути 
переведені до іншого закладу відповідно до чинного законодавства.
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5.16. У Брацлавській спеціалізованій школі за бажанням батьків 
учнів/вихованців або їх законних представників при наявності належної 
навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого 
персоналу можуть створюватись групи подовженого дня.

Зарахування до груп подовженого дня й відрахування дітей здійснюється 
наказом директора Брацлавської спеціалізованої школи на підставі заяви 
батьків (осіб, які їх замінюють ).

5.17. У разі випуску чи переходу до іншого закладу загальної середньої 
освіти дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 
видається:

- довідка про перебування та навчання у Брацлавській спеціалізованій 
школі;

- документи про освіту;
- грошова та матеріальна допомога відповідно до чинних нормативів;
- свідоцтво про народження; тим, хто досяг 14-річного віку -  паспорт 

(при наявності);
- відомості про батьків або близьких родичів;
- документи, які підтверджують права на майно, житлову площу, яку 

попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, ощадну книжку, 
цінні папери, пенсійну книжку, страхове свідоцтво, ідентифікаційний код та 
інші документи (при наявності).

Брацлавська спеціалізована школа забезпечує випускникам дітям-сиротам 
і дітям, позбавленим батьківського піклування, виплату грошової та 
матеріальної допомоги відповідно до чинних нормативів.

VI. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

6.1. Учасниками освітнього процесу Брацлавської спеціалізованої школи є 
здобувачі освіти (учні/вихованці), керівники, педагогічні, медичні працівники, 
практичний психолог, соціальний педагог, логопед, юрист, бібліотекар, інші 
працівники, батьки та особи, офіційно визначені опікунами (піклувальниками).

6.2. Забезпечення захисту особистих прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, надання практичної допомоги у 
розв'язанні питань юридичного характеру здійснюється юристом, посада якого 
передбачена штатним розписом відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Права та обов’язки здобувачів освіти (учнів/вихованців) 
визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

6.4. За успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу 
встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення.

6.5. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, 
порушень цього Статуту на них можуть накладатися дисциплінарні стягнення, 
встановлені чинним законодавством, цим Статутом та правилами внутрішньо 
шкільного розпорядку.

6.6. Здобувачі освіти (учні/вихованці) Брацлавської спеціалізованої 
школи мають право на:



-якісні освітні послуги;
- на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі;
- участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, 

олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;
- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- відзначення успіхів своєї діяльності;
- участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, 

гуртках, групах за інтересами тощо;
- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
- повагу людської гідності;
- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою 
ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

- трудову діяльність у позаурочний час;
- особисто або через своїх законних представників, участь у 

громадському самоврядуванні;
- повноцінне якісне харчування;
- збереження родинних стосунків;
-безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання, праці;
-оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові та 

канікулярні дні.
6.7. Здобувані освіти (учні/вихованці) Брацлавської спеціалізованої школи 

зобов'язані:
- виконувати вимоги освітньої процесу, дотримуватись принципу 

академічної доброчесності та досягати результатів навчання, передбачених 
державним стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 
освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, 
навколишнього оточення, довкілля;

- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку школи;
- здобувані освіти (учні/вихованці) мають також інші права та обов’язки, 

передбачені законодавством та установчими документами закладу.
6.8. Батьки здобувачів освіти (учнів/вихованців) або особи, які замінюють 

їх мають право:
-звертатись до Органу управління освітою облдержадміністрації, 

директора Брацлавської спеціалізованої школи та органів громадського 
врядування з питань освіти;

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси 
учнів/вихованців;

- брати участь у громадському самоврядуванні, зокрема обирати і бути 
обраними до органів громадського самоврядування Брацлавської 
спеціалізованої школи;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Брацлавській 
спеціалізованій школі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні,

п



соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та 
надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальних програм розвитку дитини 
та/або індивідуального плану;

- отримувати інформацію про діяльність Брацлавської спеціалізованої 
школи, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками 
яких вони є), результати оцінювання якості освіти;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 
освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Брацлавської 
спеціалізованої школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського 
самоврядування Брацлавської спеціалізованої школи та у відповідних 
державних, судових органах.

6.9. Батьки (особи, які їх заміняють) здобувачів освіти 
(учнів/вихованців), зобов'язані:

- постійно дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти 
розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 
дитини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 
здоров‘я, здоров‘я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягнення 
дитиною передбачених нею результатів навчання;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у 
взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, 
національними, релігійними групами, представниками різних політичних і 
релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, 
сімейного та майнового стану;

- настановленнями та особистим прикладом утверджувати повагу до 
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності дотримуватися 
Конституції та законів України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 
України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 
ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього 
розпорядку Брацлавської спеціалізованої школи.

6.10. Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

Брацлавської спеціалізованої школи;
- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню Брацлавської спеціалізованої школи;
- проводити консультації для педагогічних та медичних працівників;
- брати участь в організації освітнього процесу;
- забезпечувати дотримання дітьми вимог цього Статуту;



- поважати честь і гідність працівників Брацлавської спеціалізованої 
школи.

6.11. Представники громадськості зобов'язані:
- дотримуватися Статуту Брацлавської спеціалізованої школи;
- погоджувати свої заходи у Брацлавській спеціалізованій школі з 

директором;
- виконувати рішення органів громадського самоврядування Брацлавської 

спеціалізованої школи;
- захищати здобувачів освіти (учнів/вихованців) від усіляких форм 

фізичного та психічного насильства;
- пропагувати здоровий спосіб життя.

VII. УПРАВЛІННЯ БРАЦЛАВСЬКОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ  
ШКОЛОЮ

7.1. Управління Брацлавською спеціалізованою школою здійснюється 
відповідно до Статуту Органом управління майном.

7.2. Орган управління майном:
- призначає і звільняє директора Брацлавської спеціалізованої школи 

відповідно до законодавства;
- затверджує Статут Брацлавської спеціалізованої школи та зміни до 

нього;
- здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у 

зв’язку з його порушенням;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна;
- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
7.3. Безпосереднє керівництво Брацлавською спеціалізованою школою 

здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади 
Органом управління майном відповідно до чинного законодавства.

7.4.Директор Брацлавської спеціалізованої школи:
- забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені 

Брацлавської спеціалізованої школи;
- розпоряджається коштами відповідно до чинного законодавства, а 

майном згідно з рішеннями Органу управління майном;
- укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові до 

виконання;
- здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового 
і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує освітній, лікувальний процес, здійснює контроль за його 
ходом та наслідками, за дотриманням вимог охорони дитинства й праці, 
відповідає за якість та ефективність роботи Брацлавської спеціалізованої 
школи;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем 
досягнень учнів у навчанні;



- відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм 

техніки безпеки;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 
педагогів;

- забезпечує права здобувачів освіти (учнів/вихованців) на захист їх від 
будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування 
здобувачів освіти (учнів/вихованців);

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені 
терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила 
внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки всіх працівників 
Брацлавської спеціалізованої школи;

- організовує і спрямовує роботу надавачів освіти, медичних працівників, 
забезпечує єдність освітнього процесу, лікувально-відновлювальної та 
колекційної роботи;

- відповідає за прийом дітей і правильне комплектування груп, класів;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, 

пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання, виховання 
та реабілітації здобувачів освіти (учнів/вихованців);

- відповідає за створення необхідних санітарно-гігієнічних умов для 
вихованців, обладнання Брацлавської спеціалізованої школи навчальною, 
медичною апаратурою;

- затверджує режим дня, який забезпечує правильне поєднання навчання, 
праці і відпочинку, раціональне харчування здобувачів освіти 
(учнів/вихованців), а також необхідний охоронно-педагогічний режим;

- несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти 
(учнями/вихованцями), батьками, надавачами освіти, загальними зборами 
(конференцією), Органом управління майном та Органом управління освітою 
облдержадміністрації;

- відповідає за збереження майна та його ефективне використання;
- щороку звітує про свою роботу відповідно до законодавства.
7.5. Директор зобов’язаний забезпечувати контингент учнів/вихованців з 

метою реалізації права дітей на освіту, а також виконувати інші зобов’язання, 
покладені на нього законодавством та трудовим договором.

7.6. Директор Брацлавської спеціалізованої школи сприяє влаштуванню 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до різних форм 
сімейного виховання та виконує обов'язки опікуна (піклувальника) на час 
тимчасового утримання дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 
піклування, у Брацлавській спеціалізованій школі.

7.7. Директор Брацлавської спеціалізованої школи є головою 
педагогічної ради -  постійно-діючого колегіального органу управління 
школою.

7.8. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох
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педагогічних працівників. Усі педагогічні та медичні працівники повинні 
брати участь у засіданнях педагогічної ради, діяльність якої регламентується 
законодавством. Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але 
не менш як чотири рази на рік.

7.9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
Брацлавської спеціалізованої школи є загальні збори (конференція) школи, що 
скликаються не менш як один раз на рік. Порядок скликання, повноваження, 
чисельність, склад загальних зборів (конференція) колективу визначається 
Статутом школи і колективним договором.

Загальні збори (конференція) колективу заслуховують звіт директора про 
впровадження Брацлавською спеціалізованою школою освітньої, методичної, 
економічної і фінансово-господарської діяльності.

7.10. У Брацлавській спеціалізованій школі можуть утворюватися 
органи самоврядування учнів, органи батьківського самоврядування, 
методичні об’єднання та інші органи громадського самоврядування учасників 
освітнього процесу.

7.11. Право укладення Колективного договору від адміністрації має 
директор Брацлавської спеціалізованої школи, а від імені трудового колективу
- голова профспілкового комітету Брацлавської спеціалізованої школи.

7.12. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини Брацлавської 
спеціалізованої школи з трудовим колективом регулюються чинним 
законодавством України.

7.13. Брацлавська спеціалізована школа галузево підпорядкована 
Департаменту освіти й науки Вінницької області, який сприяє організації 
освітнього процесу.

7.14. Організаційно-методичне керівництво, контроль і нагляд за фаховою 
діяльністю Брацлавської спеціалізованої школи здійснює галузевий 
структурний підрозділ обласної державної адміністрації - Департамент освіти і 
науки Вінницької обласної державної адміністрації відповідно до чинного 
законодавства.

VIII. МАЙНО БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

8.1. Майно Брацлавської спеціалізованої школи становлять основні 
фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається 
на самостійному балансі Брацлавської спеціалізованої школи.

8.2. Майно Брацлавської спеціалізованої школи є об'єктом права спільної 
власності територіальних громад Вінницької області і закріплене за ним на 
праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, Брацлавська спеціалізована 
школа користується та, з дозволу Органу управління майном, розпоряджається 
цим майном.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів Брацлавської спеціалізованої школи.
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8.3. Приміщення і споруди Брацлавської спеціалізованої школи обладнані 
та експлуатуються відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної 
безпеки, санітарних норм, охорони довкілля.

8.4. Брацлавська спеціалізована школа, відповідно до чинного 
законодавства здійснює володіння і користування землею, іншими 
природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог їх 
охорони.

Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що знаходиться у 
користуванні Брацлавської спеціалізованої школи (її відчуження, вилучення, 
відмова від права користування тощо) вирішуються за погодженням з 
Органом управління майном.

8.5. Брацлавська спеціалізована школа має право передавати, обмінювати 
малоцінний інвентар, що знаходиться на його балансі, відчужувати матеріали, 
сировину, а також списувати їх з балансу відповідно до чинного законодавства 
України та рішень Органу управління майном.

8.6. Відчуження основних засобів, що є спільною власністю 
територіальних громад і закріплені за Брацлавською спеціалізованою школою, 
здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що 
встановлений чинним законодавством України.

Брацлавська спеціалізована школа має право, з дозволу Органу управління 
майном, відповідно до чинного законодавства України, передати нерухоме 
майно в оренду.

Орган управління майном здійснює контроль за використанням і 
збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати 
надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що 
використовується не за призначенням.

8.8. Збитки, завдані Брацлавській спеціалізованій школі внаслідок 
порушення її майнових прав, відшкодовуються за рішенням суду або 
господарського суду.

8.9. Брацлавська спеціалізована школа має необхідні приміщення, 
споруди та обладнання для організації освітнього процесу та реабілітаційних 
заходів згідно з планом:

- медичний та спортивний комплекси;
- зала для проведення занять з ритміки й лікувальної фізкультури;
- приміщення для занять з соціально-побутового орієнтування;
- кабінет для роботи психолога та соціального педагога;
- кабінет розвитку мовлення;
- приміщення, необхідні для проведення лікувально-відновлювальної 

роботи.
8.10. Брацлавська спеціалізована школа, у порядку, встановленому 

законодавством, забезпечується автотранспортом для перевезення дітей.
8.11. Контроль за ефективністю використання майна Брацлавської 

спеціалізованої школи здійснює Орган управління майном або уповноважений 
ним орган відповідно до чинного законодавства.

>£&’/<дЄ£)
іб



IX. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

9.1. Фінансово-господарська діяльність Брацлавської спеціалізованої 
школи здійснюється на основі її кошторису, згідно з чинним законодавством.

9.2. Джерелами формування коштів Брацлавської спеціалізованої школи є:
- кошти обласного бюджету;
- кошти освітньої субвенції;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, що надійшли від 

юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством;
- кошти, отримані за надання платних послуг, у порядку, встановленому 

законодавством;
- інші джерела, незаборонені законодавством.
9.3. Обсяги бюджетного фінансування Брацлавської спеціалізованої 

школи не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.
9.4. Фінансування Брацлавської спеціалізованої школи здійснюється у 

розмірі не нижче нормативів фінансування загальної середньої освіти згідно з 
чинним законодавством.

9.5. Доходи Брацлавської спеціалізованої школи зараховуються до складу 
кошторису (на спеціальний рахунок) на утримання Брацлавської 
спеціалізованої школи і використовуються на фінансування тільки видатків 
цього кошторису.

Брацлавській спеціалізованій школі забороняється розподіляти отримані 
доходи (прибутки) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати 
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 
управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Брацлавської спеціалізованої школи використовуються 
виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, 
завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

9.6. Оплата праці працівників, визначення кількості днів відпустки 
здійснюється згідно з чинним законодавством та Колективним договором.

9.7. Брацлавська спеціалізована школа самостійно здійснює оперативний і 
бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає звіти та 
відомості згідно з законодавством на вимогу органів, яким законодавством 
України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності 
Брацлавської спеціалізованої школи.

Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними 
органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності 
Брацлавської спеціалізованої школи.

Брацлавська спеціалізована школа зобов'язана надати Органу управління 
майном або уповноваженому органу на їх вимогу будь-яку інформацію щодо 
своєї діяльності.

9.8. Брацлавська спеціалізована школа веде облік військовозобов'язаних, 
здійснює заходи з протипожежної безпеки та цивільної оборони згідно з 
чинним законодавством.
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9.9. Документація Брацлавської спеціалізованої школи ведеться та 
зберігається відповідно до чинного законодавства.

9.10. Звітність Брацлавської спеціалізованої школи оформляється 
відповідно до чинного законодавства.

X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

10.1. Державний контроль за діяльністю Брацлавської спеціалізованої 
школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної 
політики у сфері загальної середньої освіти та соціально-правового захисту 
дітей.

10.2. Державний контроль здійснюють: профільне Міністерство України, 
Орган управління майном та Орган управління освітою.

10.3. Основною формою контролю за діяльністю Брацлавської 
спеціалізованої школи є інституційний аудит, що проводиться один раз на 10 
(десять) років, відповідно до вимог чинного законодавства.

10.4 У період між атестацією проводяться перевірки Брацлавської 
спеціалізованої школи з питань, пов'язаних з його фінансово-господарською, 
освітньою та навчально-реабілітаційною роботою. Зміст, види і періодичність 
перевірок визначаються залежно від стану роботи Брацлавської 
спеціалізованої школи.

10.5. Перевірки з питань, не пов’язаних з освітньою діяльністю, 
проводяться Органом управління майном або уповноваженим ним органом 
відповідно до чинного законодавства. Зміст, форми, періодичність контролю, 
непов'язаного з освітнім та навчально-реабілітаційним процесами, 
встановлюється Органом управління майном.

10.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Брацлавської 
спеціалізованої школи, здійснюється відповідними організаціями згідно з 
чинним законодавством України та рішеннями Органу управління майном.

XI. ПРИПИНЕННЯ 
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

11.1. Рішення про припинення (реорганізацію або ліквідацію) 
Брацлавської спеціалізованої школи приймає Орган управління майном, або 
суд, відповідно до законодавства

11.2. Реорганізація Брацлавської спеціалізованої школи відбувається 
шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення, у порядку, 
встановленому законодавством.

Ліквідація та реорганізація Брацлавської спеціалізованої школи 
здійснюється згідно з чинним законодавством України.

11.3. Ліквідація Брацлавської спеціалізованої школи здійснюється 
ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.

До складу ліквідаційної комісії можуть входити представники Органу 
управління майном, галузевого структурного підрозділу облдержадміністрації



та Брацлавської спеціалізованої школи. Порядок і строки проведення 
ліквідації, а також строк для заявления вимог кредиторами визначає Орган 
управління майном.

11.4. Під час ліквідації та реорганізації Брацлавської спеціалізованої 
школи працівникам, що вивільняються, гарантується додержання їх прав та 
інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.5. У випадку реорганізації Брацлавської спеціалізованої школи її права 
та обов’язки переходять до правонаступників.

11.6. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, 
злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються в 
дохід бюджету.

11.7. Брацлавська спеціалізована школа вважається реорганізованою чи 
ліквідованою із моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань.

XII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 
БРАЦЛАВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ

12.1. Зміни до Статуту Брацлавської спеціалізованої школи вносяться 
шляхом викладення його в новій редакції та затверджуються Органом 
управління майном відповідно до чинного законодавства.

12.2. Статут у новій редакції набуває чинності з моменту його реєстрації 
відповідно до законодавства України.

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства 
України та є документом, який регламентує діяльність комунального закладу 
"Вінницький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю "Інваспорт" (далі - Регіональний центр).

1.2. Вінницький обласний центр з фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю "Інваспорт" створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 27.01.1992р. №31 "Про комплексну програму розв’язання проблем 
інвалідності" .

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2011р. №766 
"Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 
"Інваспорт" та рішення 11 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання №342 
від 27.04.2012р. "Про надання згоди на передачу Вінницького обласного 
центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" з державної 
власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області передано Вінницький обласний центр з фізичної культури і 
спорту інвалідів "Інваспорт".

Рішенням 13 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання №444 від 18 
грудня 2012р. "Про перейменування Вінницького обласного центру з фізичної 
культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Вінницький обласний центр з 
фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" перейменовано на 
комунальний заклад «Вінницький регіональний центр з фізичної культури і 
спорту інвалідів "Інваспорт", який пізніше засновником перейменовано на 
комунальний заклад "Вінницький регіональний центр з фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

1.3. Регіональний центр є об'єктом права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює 
Вінницька обласна Рада (далі -  Орган управління майном).

1.4. Управління фізичної культури та спорту Вінницької 
облдержадміністрації (далі -  Управління) забезпечує координацію роботи 
Регіонального центру щодо розвитку фізичної культури та спорту осіб з 
інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації в області, сприяє 
зміцненню його матеріально-технічної бази.

1.5. Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 
"Інваспорт" (далі -  Український Центр) здійснює координацію діяльності 
Регіонального центру, проводить моніторинг виконання Регіональним центром 
державних програм з розвитку фізичної культури і спорту та вносить 
Управлінню пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності 
Регіонального центру.

1.6. У структурі комунального закладу "Вінницький регіональний центр з 
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" діє дитячо-юнацька 
спортивна школа для осіб з інвалідністю "Інваспорт" (далі ДЮСШІ). ДЮСШІ



не є юридичною особою та має статус структурного підрозділу Регіонального 
центру .

1.7. Найменування закладу:
повне українською мовою -  КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ "ІНВАСПОРТ";

скорочене українською мовою -  РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
"ІНВАСПОРТ".

1.8. Місцезнаходження:
вул. Якова Шепеля, б. 23, м. Вінниця, Україна, 21019.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Регіональний центр є спеціалізованим закладом, який забезпечує 
розвиток фізичної культури і спорту серед осіб з інвалідністю області та 
проводить заходи з їх фізкультурно-спортивної реабілітації.

2.2. Заклад має статус юридичної особи з моменту державної реєстрації, 
володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в органах 
Державної казначейської служби України, печатку та штамп з власним 
найменуванням, відповідні бланки та свою атрибутику.

2.3. Регіональний центр має право укладати угоди, наділений цивільною 
правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у судах.

2.4. Регіональний центр не відповідає за зобов'язаннями Органу 
управління майном, але несе відповідальність за своїми зобов'язаннями 
коштами, що є в його розпорядженні. Орган управління майном не відповідає 
за зобов’язаннями Регіонального центру.

2.5. Регіональний центр спрямовує та координує діяльність:
- місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю 

"Інваспорт" (далі -  Місцеві центри), що забезпечують розвиток фізичної 
культури і спорту осіб з інвалідністю на місцевому рівні ( райони, місто) та 
проводять відповідні заходи з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та 
їх фізкультурно-спортивну реабілітацію;

- дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю;
- узагальнює статистичні звіти Місцевих центрів та ДЮСШІ по фізичній 

культурі і спорту осіб з інвалідністю та в порядку встановленому чинним 
законодавством надає відповідну інформацію Управлінню та Українському 
Центру.

2.6. Під час здійснення своєї діяльності Регіональний центр співпрацює з 
громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, 
Національним комітетом спорту інвалідів України (далі -  НКСІУ), 
спортивними федераціями інвалідів з нозологій, їх спілками та осередками на 
місцях, іншими навчально-виховними закладами, спецшколами -інтернатами, 
підприємствами, товариствами, суб'єктами підприємницької діяльності, 
профспілковими організаціями.



2.7. Регіональний центр у своїй діяльності керується Конституцією 
України, законами України, актами Президента України та постановами 
Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами 
центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту, 
розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями обласної Ради, 
наказами Українського Центру, наказами Управління, іншими нормативно- 
правовими актами та цим Статутом.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Регіональний центр створений з метою впровадження в життя 
державної політики з питань фізичної культури і спорту серед осіб з 
інвалідністю, організації фізкультурно-реабілітаційної, спортивної, медико
ві дновлювальної, навчально-виховної роботи в області, а саме:

- участі у розробці пропозицій до державних, регіональних та місцевих 
програм з розвитку фізичної культури і спорту;

- організації та проведенні серед осіб з інвалідністю різних вікових груп 
навчально-тренувальної роботи, спортивних змагань, фізкультурно-спортивних 
та реабілітаційних заходів;

- поліпшенні матеріально-технічного забезпечення спортивної бази для 
проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх 
фізкультурно-спортивної реабілітації;

- сприянні у створенні умов для безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю до фізкультурно-спортивних споруд;

- сприянні діяльності фізкультурно-спортивних клубів для осіб з 
інвалідністю, спортивних федерацій осіб з інвалідністю з нозологій на місцях, 
інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.2. Предметом діяльності Регіонального центру є виконання робіт у 
галузі фізичної культури і спорту відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечення виконання державних, регіональних та місцевих програм 
розвитку фізичної культури і спорту;

- забезпечення ефективного використання коштів, матеріальних ресурсів 
для проведення заходів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх 
фізкультурно-спортивної реабілітації;

- забезпечення, згідно із встановленими нормативами, учасників 
спортивних заходів, що проводяться на території області та на місцях, 
транспортними засобами, приміщенням для проживання, харчуванням, 
доступом до спортивних споруд, створення умов для проведення спортивних 
заходів;

- замовлення відповідно до кошторису спортивної форми, обладнання та 
інвентарю, грамот, дипломів, медалей, вимпелів, значків, сувенірів, друкованих 
матеріалів, необхідних для проведення спортивних змагань та забезпечення 
діяльності Регіонального центру;



- здійснення заходів щодо розвитку та популяризації на території області 
та на місцях видів спорту інвалідів, подання Управлінню пропозицій щодо 
проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед осіб з 
інвалідністю;

- проведення семінарів, нарад, конференцій з питань фізичної культури і 
спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації, участь у 
всеукраїнських та регіональних нарадах із зазначених питань;

- внесення щороку органам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування пропозиції до проектів місцевих бюджетів щодо вирішення 
питань розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх 
фізкультурно-спортивної реабілітації;

- сприяння впровадженню в практику інноваційних науково-методичних 
розробок у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх 
фізкультурно-спортивної реабілітації;

- вивчення потреб області у фахівцях для фізкультурно-спортивної та 
реабілітаційної роботи з особами з інвалідністю, сприяння підвищенню 
кваліфікації таких фахівців на регіональному рівні;

- проведення роботи з підготовки спортивних резервів, створення дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю, контроль за організацією в 
них навчально-тренувального процесу;

- проведення інформаційно-пропагандистської діяльності щодо розвитку 
фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної 
реабілітації на регіональному рівні;

- проведення навчально-тренувальної та фізкультурно-спортивної роботи 
в Регіональний центрі відповідно до чинного законодавства;

- виконання інших функцій, не заборонених законодавством.
3.3. Регіональний центр згідно законодавства має право:
- здійснювати навчально-тренувальну підготовку спортсменів -  осіб з 

інвалідністю області з визначених в Україні видів спорту для осіб з 
інвалідністю, забезпечувати їх спортивною формою та інвентарем, а також 
забезпечувати їх участь у заходах, передбачених календарним планом 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів області на відповідний рік;

- проводити роботу з підготовки спортсменів-осіб з інвалідністю області, 
в тому числі за участю дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з 
інвалідністю, брати участь в організації навчально-тренувального процесу, а 
також здійснювати відбір та формування з кращих спортсменів збірні команди 
області з видів спорту осіб з інвалідністю для участі у всеукраїнських 
змаганнях;

- присвоювати спортивні розряди спортсменам, або особам з інвалідністю 
області згідно з Єдиною спортивною класифікацією України;

- вносити пропозиції щодо присвоєння спортивних розрядів, почесних 
спортивних звань переможцям змагань, працівникам і активістам фізичної 
культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної



реабілітації, нагороджувати кращих спортсменів, фахівців, активістів, які 
досягли високих спортивних результатів;

- надавати стипендії та грошові винагороди за високі спортивні 
результати на змаганнях міжнародного рівня;

- надавати методичну допомогу у створенні та організації діяльності 
Місцевих центрів;

- за дорученням Українського Центру організовувати та проводити 
заходи, передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України;

- видавати накази та затверджувати інструкції у межах своєї компетенції.
3.4. Регіональний центр зобов'язаний:
- виконувати в повному обсязі та на відповідному рівні завдання які 

поставлені перед Регіональним центром та дотримуватись Статуту;
- контролювати та спрямовувати діяльність структурного підрозділу 

дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю;
- надавати методичну допомогу Місцевим центрам;
- брати участь у всеукраїнських змаганнях, навчально-тренувальних 

зборах;
- надавати статистичну та іншу звітність відповідно до чинного 

законодавства України;
- за дорученням Українського Центру організовувати і проводити заходи 

передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України.

4.1. Майно Регіонального центру становлять основні фонди та оборотні 
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному 
балансі.

4.2. Майно Регіонального центру є об'єктом права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та закріплене за ним 
на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, Регіональний центр володіє, 
користується та, з дозволу Органу управління майном, розпоряджається цим 
майном в порядку визначеному чинним законодавством України.

На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів.

4.3. Джерелами формування майна Регіонального центру є:
- майно, передане Органом управління майном;
- кошти обласного бюджету;
- кошти державного бюджету;
- кошти і майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги, добровільні пожертвування, отримані згідно з чинним 
законодавством;

4. МАЙНО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
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- інші джерела, не заборонені законодавством.
4.4. Відчуження основних засобів, що є спільною власністю 

територіальних громад області та які закріплені за Регіональним центром 
здійснюється за рішенням Органу управління майном у порядку, 
встановленому чинним законодавством України.

Регіональний центр має право, з дозволу Органу управління майном, 
відповідно до чинного законодавства України передати нерухоме майно в 
оренду.

4.5. Орган управління майном здійснює контроль за використанням і 
збереженням переданого в оперативне управління Регіональному центру майна 
і має право вилучити надлишкове майно, а також майно, що не 
використовується, та майно, що використовується не за призначенням.

4.6. Збитки, завдані Регіональному центру внаслідок порушення його 
майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, 
відшкодовуються за рішенням суду в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

4.7. Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що 
знаходиться у користуванні Регіонального центру, її відчуження, вилучення, 
відмова від права користування тощо, вирішуються за погодженням з Органом 
управління майном.

5.1. Управління Регіональним центром здійснюється відповідно до 
Статуту Органом управління майном.

5.2. Орган управління майном:
- затверджує Статут Регіонального центру та контролює дотримання 

вимог Статуту;
- закріплює за Регіональним центром майно на праві оперативного 

управління;
- приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію;
- здійснює фінансування Регіонального центру за рахунок коштів 

обласного бюджету;
- призначає та звільняє начальника Регіонального центру;
- здійснює контроль за ефективним використанням майна;
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством 

України.
5.3. Безпосереднє керівництво діяльністю Регіонального центру здійснює 

начальник, який призначається і звільняється з посади Органом управління 
майном у порядку встановленому законодавством.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду начальника Регіонального 
центру визначаються чинним законодавством України.

5. УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ЦЕНТРОМ
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У разі тимчасової відсутності начальника, обов'язки керівника 
Регіонального центру виконує інша особа призначена в порядку встановленому 
законодавством.

5.4. Начальник Регіонального центру:
- здійснює керівництво його діяльністю, визначає основні напрямки його 

діяльності, представляє Регіональний центр у відносинах з іншими органами, 
підприємствами та організаціями, а також в судах;

- укладає цивільно-правові договори, видає накази організаційно- 
розпорядчого характеру;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників Регіонального 
центру та директора дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з 
інвалідністю;

- може брати участь у нарадах, колегіях, які проводить Управління 
засіданнях постійних комісій обласної Ради ( за вимогою);

- бере участь у здійсненні заходів з виконання державних, регіональних та 
місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту;

- здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Регіонального 
центру;

вирішує всі питання, пов'язані з господарською діяльністю 
Регіонального центру;

- забезпечує Регіональний центр кваліфікованими кадрами, створює 
умови для підвищення професійної майстерності працівників та тренерсько- 
викладацького складу;

- створює безпечні умови праці з дотриманням правил санітарного 
режиму, охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

- укладає колективний договір відповідно до законодавства про працю;
- відповідно до законодавства встановлює надбавки і розглядає питання 

щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам 
Регіонального центру, вживає інших заходів заохочення, а також 
дисциплінарного впливу;

- контролює виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;
забезпечує використання асигнувань згідно із затвердженим 

кошторисом, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах 
Державної казначейської служби України, забезпечує затвердження згідно 
законодавства структури та штатного розпису;

- керує діяльністю Регіонального центру, організовує його роботу та 
персонально відповідає перед Органом управління майном за її результати;

- розподіляє обов'язки заступника, працівників відділів та служб, визначає 
їхню відповідальність за окремі ділянки роботи і виконання конкретних 
доручень,

- затверджує положення про відділи та служби, що входять до складу 
Регіонального центру, посадові інструкції та функціональні обов'язки 
працівників.



- забезпечує і контролює проведення навчально-тренувальної, спортивної, 
фізкультурно-реабілітаційної роботи;

- особисто приймає громадян і проводить заходи щодо своєчасного 
розгляду пропозицій, заяв та скарг, які надходять від них;

- забезпечує, згідно з чинними інструкціями та регламентом роботи, 
оперативне ведення діловодства;

- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства 
України.

5.5. Начальник Регіонального центру має заступника, якого призначає на 
посаду та звільняє з посади згідно із законодавством про працю.

5.6. Гранична чисельність працівників Регіонального центру визначається 
згідно чинного законодавства України.

5.7. Регіональний центр щорічно надає Управлінню та Українському 
Центру звіт про результати своєї фінансово-господарської діяльності.

5.8. Організаційно-методичне керівництво, контроль за фаховою 
діяльністю Регіонального центру здійснює Управління.

6.1. Вся господарська та фінансова діяльність Регіонального центру 
направлена на досягнення поставленої мети та здійснюється відповідно до 
чинного законодавства України та Статуту Регіонального центру.

6.2. Регіональний центр є закладом, діяльність якого спрямована на 
виконання соціально важливих функцій, і не має на меті отримання прибутків.

Регіональний центр здійснює фінансову діяльність на основі бюджетних 
коштів.

6.3. Кошти Регіонального центру складають:
- кошти Органу управління майном, включаючи бюджетне фінансування 

відповідно до встановлених нормативів;
- кошти, що надходять від Українського Центру на проведення на 

території регіону Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів серед осіб з інвалідністю;

- кошти, що надходять від Вінницького обласного відділення Фонду 
соціального захисту інвалідів на проведення фізкультурно-спортивної 
реабілітації осіб з інвалідністю;

- інші кошти, надходження яких не заборонено законодавством.
Зазначені кошти зараховуються до складу кошторисів на казначейські

рахунки і використовуються виключно на фінансування видатків такого 
кошторису.

6.4. Регіональний центр при здійсненні фінансово-господарської 
діяльності має право:

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ



- модернізувати власну матеріально-технічну базу в межах і порядку 
визначеному законодавством;

- в межах своїх повноважень та з дозволу Органу управління майном, 
розпоряджатися майном, наданим йому в оперативне управління;

- брати та здавати в оренду рухоме і нерухоме майно в порядку 
встановленому чинним законодавством України та рішеннями Органу 
управління майном;

- укладати угоди, контракти з будь-якими юридичними та фізичними 
особами, в тому числі і договори, які пов'язані з проведенням навчально- 
тренувальних зборів, змагань (згідно із затвердженим календарем);

- користуватися землею, відповідно до чинного законодавства України.
6.5. Регіональний центр має право вирішувати такі питання з організації 

оплати праці:
- затверджувати в порядку встановленому чинним законодавством 

структуру та штатний розпис закладу у межах фонду оплати праці;
- встановлювати надбавки, доплати, преміювати працівників згідно із 

чинним законодавством.
6.6. Регіональний центр самостійно здійснює оперативний і 

бухгалтерський облік своєї роботи, веде статистичну звітність, складає звіти і 
подає їх відповідним органам у визначені строки, подає відомості на вимогу 
органів, яким чинним законодавством надано право контролю за відповідними 
напрямами діяльності Регіонального центру, забезпечує достовірність звітів і 
балансів.

6.7. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Регіонального 
центру здійснюється Органом управління майном або уповноваженим ним 
органом у встановленому порядку.

Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними 
органами комплексної ревізії фінансової та господарської діяльності 
Регіонального центру.

6.8. Орган управління майном має право вимагати від Регіонального 
центру будь-яку інформацію щодо здійснення ним господарської, фінансової 
діяльності та виконання статутних завдань, а Регіональний центр зобов'язаний 
надати таку інформацію.

6.9. Регіональний центр веде облік військовозобов'язаних, виконує заходи 
з цивільної оборони та протипожежної безпеки, згідно з чинним 
законодавством України.

6.10. Взаємовідносини Регіонального центру з органами державного 
управління та місцевого самоврядування будуються відповідно до цього 
Статуту, рішень Органу управління майном і чинного законодавства України.

6.11. Регіональному центру заборонено розподіляти отримані доходи 
(прибутки) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої 
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 
інших пов’язаних осіб.



6.12. Доходи (прибутки) Регіонального центру використовуються 
виключно для фінансування видатків на утримання Регіонального центру, 
реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності визначених цим 
Статутом.

7. ПРИПИНЕННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

7.1. Припинення Регіонального центру здійснюється шляхом його 
реорганізації або ліквідації за рішенням Органу управління майном або суду.

7.2. При реорганізації Регіонального центру вся сукупність прав і 
обов'язків переходить до його правонаступників.

7.3. Ліквідація Регіонального центру здійснюється в порядку 
встановленому з чинним законодавством України. Ліквідація проводиться 
ліквідаційною комісією, яка утворюється відповідно до чинного законодавства. 
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для пред’явлення 
кредиторами своїх вимог, визначаються відповідно до чинного законодавства. 
З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з 
управління справами Регіонального центру.

7.4. Під час ліквідації та реорганізації Регіонального центру звільненим 
працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 
чинного законодавства України.

7.5. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення 
Регіонального центру його активи передаються одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 
бюджету.

7.6. Регіональний центр вважається реорганізованим або ліквідованим з 
моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення його в новій редакції 
та затверджуються Органом управління майном відповідно до чинного 
законодавства України.

8.2. Статут в новій редакції набуває юридичної сили з моменту державної 
реєстрації згідно із чинним законодавством України.

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток З
до рішення__сесії обласної

Ради 7 скликання 
в ід______________№ ___

СКЛАД
комісії з припинення юридичної особи -  Бершадського медичного коледжу 

шляхом приєднання до Вінницького медичного коледжу 
ім. акад. Д. К. Заболотного

СІДЕНКО
Валентина Миколаївна

- голова комісії, заступник директора з виховної 
роботи Вінницького медичного коледжу ім. акад. 
Д.К. Заболотного, ідентифікаційний номер

Члени комісії:

БІЛОЗОР 
Олена Леонідівна

ЖДАНОВИЧ 
Лідія Іванівна

- заступник директора Бершадського медичного 
коледжу з навчальної роботи, ідентифікаційний

- головний бухгалтер Вінницького медичного 
коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного, 
ідентифікацій номер ;

ЗУБАНЬ 
Юлія Валеріївна

ГОРОДНКЖ 
Микола Іванович

- помічник директора з кадрової роботи 
Вінницького медичного коледжу ім. акад. 
Д.К. Заболотного, ідентифікаційний номер

- юрисконсульт Вінницького медичного 
коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного, 
ідентифікаційний номер ;

ЗАГАРІЙ - головний бухгалтер Бершадського медичного
Валентина Володимирівна коледжу, ідентифікаційний номер

БОКОВІКОВА 
Алла Миколаївна

ВИШНЕВСЬКИИ 
Сергій Іванович

- головний спеціаліст відділу спільної 
комунальної власності управління спільної 
комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області, ідентифікаційний номер

- начальник відділу правового забезпечення 
Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, ідентифікаційний номер

(за згодою).

Заступник голови обласної Ради М. КРЕМЕНЮК



Додаток 4
до рішення__сесії обласної

Ради 7 скликання 
в ід______________№ ___

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення __сесії обласної

Ради 7 скликання 
від „__” _______ 2019 року №

С Т А Т У Т  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО

ПІДПРИЄМСТВА 
„ПОДІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ

ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

м. Вінниця 
2019 р.



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України 

та є документом, який регламентує діяльність комунального некомерційного 
підприємства „Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної 
Ради” (далі -  підприємство).

1.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
1991 року №311 “Про розмежування державного майна України між 
загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю 
адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)” та рішення 
10 сесії 21 скликання від 30 жовтня 1992 року “Про перелік об’єктів 
комунальної власності обласної Ради народних депутатів, що передаються в 
управління обласної державної адміністрації та розмежування майнових 
інтересів між суб’єктами власності” Вінницький обласний клінічний 
онкологічний диспансер було віднесено до об’єктів комунальної власності 
обласної Ради народних депутатів.

Рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання №539 від 20 грудня 2017 року 
заклад перейменовано на Подільський регіональний центр онкології.

Комунальне некомерційне підприємство „Подільський регіональний центр 
онкології Вінницької обласної Ради” створене за рішенням Вінницької обласної 
Ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
шляхом перетворення Подільського регіонального центру онкології у комунальне 
некомерційне підприємство.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків 
Подільського регіонального центру онкології.

1.3. Відповідно до пункту 10 розділу V „Прикінцеві та перехідні 
положення" Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", 
підприємство є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада (далі -  Орган 
управління майном, Засновник). Власником підприємства є територіальні 
громади сіл, селищ, міст Вінницької області в особі Вінницької обласної Ради. 
Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Вінницькій обласній 
Раді.

1.4. Комунальне некомерційне підприємство „Подільський регіональний 
центр онкології Вінницької обласної Ради” є закладом охорони здоров’я -  
комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню області та 
який створено з метою виявлення, діагностики, лікування та профілактики 
онкологічних захворювань. Підприємство є спеціалізованим лікувальним 
закладом і здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на 
досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.5. У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, 
законами України, Указами та розпорядженнями Президента України, 
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно- 
правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими 
нормативно-правовими актами, рішеннями місцевих органів виконавчої влади 
та Органу управління майном, а також цим Статутом.



2. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА
ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Найменування підприємства:
повне українською мовою - Комунальне некомерційне підприємство 

„Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради”;
скорочене українською мовою -  КНП „ПРЦО ВОР”;
повне англійською мовою -  Communal nonprofit enterprise "Podilsky regional 

center of oncology of the Vinnytsia Regional Council".
2.2. Місцезнаходження підприємства: Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця, 

Україна, 21029.
2.3. Організаційна структура підприємства визначається та затверджується 

відповідно до чинного законодавства. Порядок внутрішньої організації та сфери 
діяльності структурних підрозділів підприємства затверджуються генеральним 
директором підприємства.

Кожний структурний підрозділ підприємства керується в своїй діяльності 
Положенням про відповідний структурний підрозділ, яке затверджується 
генеральним директором.

Функціональні обов'язки працівників, посадові інструкції заступників 
генерального директора, керівників структурних підрозділів затверджує 
генеральний директор згідно законодавства.

Штатну чисельність підприємства генеральний директор визначає згідно 
законодавства та фінансового плану підприємства, затвердженого Органом 
управління майном, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для 
забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації у 

встановленому законодавством порядку, наділене цивільною правоздатністю та 
дієздатністю, користується правом оперативного управління щодо закріпленого за 
ним майна, веде бухгалтерський облік, складає та готує статистичну звітність у 
порядку, встановленому законодавством України, укладає угоди (договори, 
контракти) з юридичними та фізичними особами, виступає позивачем та 
відповідачем у судах, набуває майнових і немайнових прав та несе обов'язки, 
займається діяльністю, яка відповідає напрямам, передбаченим цим Статутом.

3.2 Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, 
органах Державної казначейської служби України, печатку з власним 
найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами та інші атрибути.

3.3 Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну 
практику та має право здійснювати лише ті види медичної практики, які 
дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

3.4 Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, 
відповідно до фінансового плану, затвердженого Органом управління майном.

3.5. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами, що є в 
його розпорядженні. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями 
держави чи Органу управління майном, а Орган управління майном не 
відповідає за зобов'язаннямип^ідпри



3.6. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх 
посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність 
підприємства, таке втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб, 
передбачений законодавством України.

3.7. Збитки, завдані підприємству відшкодовуються у порядку 
встановленому чинним законодавством.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Головною метою підприємства є здійснення медичної практики, 

прийом та надання кваліфікованої, своєчасної медичної допомоги 
(амбулаторної та стаціонарної) хворим із злоякісними новоутвореннями, з 
передпухлинною патологією та з підозрою на злоякісне новоутворення 
відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 вересня 
2007 р. № 554 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за 
спеціальністю «Онкологія»».

4.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності підприємства є:
- надання пацієнтам відповідно до законодавства платних (безоплатних) 

послуг планової третинної (високоспеціалізованої) стаціонарної медичної 
допомоги, необхідної для забезпечення належних: профілактики, діагностики і 
лікування хворим із злоякісними новоутвореннями, з передпухлинною 
патологією та з підозрою на злоякісне новоутворення;

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш 
високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом 
направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому 
законодавством;

- медична практика, включаючи хірургічну, терапевтичну, діагностичну, а 
саме: лікування, проведення операцій, аналізів та інших діагностичних 
маніпуляцій і процедур;

- 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;

- господарська діяльність з медичної практики, своєчасне та якісне 
обстеження, лікування відповідно до протоколів надання медичної допомоги 
хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні;

- гігієнічне виховання хворих та пропаганда здорового способу життя;
- ведення установленої медичної документації, складання оперативної 

інформації, статистичної звітності про діяльність підприємства та стан медичного 
обслуговування;

- облік результатів роботи медичного персоналу та контроль поточної 
діяльності функціональних підрозділів підприємства;

- забезпечення постійної участі у лікувально-діагностичній роботі фахівців 
обласних закладів охорони здоров'я;

- організаційно-методична допомога лікувально-профілактичним закладам 
області з питань організації та надання медичної допомоги онкологічним 
хворим;



- участь в організації та проведенні з ’їздів, конгресів, симпозіумів, 
науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів 
тощо;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством 
України;

- складання штатного розпису підприємства в порядку і відповідно до 
чинного законодавства;

- нормування праці працівників підприємства згідно з чинним 
законодавством;

- підбір, облік, розстановка, підвищення кваліфікації працівників 
підприємства;

- покращення умов праці та відпочинку працівників підприємства;
- здійснення господарської діяльності, у тому числі своєчасного 

матеріально-технічного забезпечення, оснащення сучасною апаратурою, 
своєчасного проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень 
підприємства тощо;

- здійснення планово-фінансової діяльності, у тому числі поточне і 
довгострокове планування діяльності підприємства, виконання фінансового 
плану, матеріальне стимулювання;

- здійснення внутрішнього фінансового контролю;
- виконання завдань організаційно-методичного характеру, згідно з чинним 

законодавством;
- здійснення медичної практики для своєчасного, якісного лікування і 

медичного забезпечення онкологічних хворих та їх диспансеризація;
- забезпечення дотримання строків початку лікування та госпіталізації 

онкологічних хворих;
- раціональне використання коштів на лікування онкологічних хворих;
- своєчасне виявлення злоякісних новоутворень, впровадження і виконання 

скринінгових програм щодо виявлення передпухлинної патології та ранніх 
форм раку, а також з питань диспансерного нагляду за хворими з 
передпухлинними захворюваннями;

- визначення потреби в сучасному обладнанні, протипухлинних препаратах 
та в інших лікувальних засобах, складання заявок на них;

- здійснення та забезпечення повного обліку онкологічних хворих на 
території обслуговування з використанням сучасних інформаційних технологій, 
забезпечення функціонування канцер -  реєстру онкологічних хворих;

- проведення постійного моніторингу і аналізу стану онкологічної ситуації 
у Вінницькій області, на цій основі - подання пропозицій щодо розвитку 
онкологічної мережі та організації протиракової боротьби;

- участь у роботі територіальних протиракових експертних комісій, 
внесення на їх розгляд пропозицій з питань щодо поліпшення стану 
протиракової боротьби;

- проведення заходів з підвищення кваліфікації із онкології медичних 
працівників підприємства;

- розробка поточних та перспективних планів розвитку онкологічної 
служби і за: 
структурних

юдів протиракової боротьби, об 
підрозділах;

рення та затвердження їх в



- надання консультативно -  методичної допомоги з питань профілактики, 
своєчасного виявлення злоякісних новоутворень, фонових та передпухлинних 
захворювань, лікування та диспансерного нагляду за онкологічними хворими;

- впровадження в практичну діяльність сучасних методів діагностики та 
лікування онкологічних хворих;

- забезпечення диспансерного нагляду за хворими на злоякісні 
новоутворення та контроль за його якістю;

- складання звітності про захворюваність на злоякісні новоутворення у 
Вінницькій області;

- вжиття заходів щодо подальшого розвитку та зміцнення матеріально -  
технічної бази онкологічної служби, доведення забезпечення ліжками для 
лікування онкологічних хворих згідно діючих нормативів;

- приведення ліжкового фонду підприємства у відповідність до рівня та 
структури захворюваності на злоякісні новоутворення у Вінницькій області;

- забезпечення обстеження усіх хворих, які лікуються в стаціонарах, та 
хворих, які вперше протягом поточного року звернулись за амбулаторною 
допомогою на наявність злоякісних пухлин та передпухлинних захворювань у 
строки установлені стандартами та протоколами діагностики та лікування 
онкологічних хворих;

- постійний моніторинг причин пізньої діагностики раку та розгляд цих 
питань на засіданнях протиракових експертних комісій, вживання заходів, 
спрямованих на зниження рівня занедбаності, особливо пухлин візуальних 
локалізацій;

- забезпечення умов перебування пацієнтів в підприємстві, розміщення, 
харчування тощо;

- впровадження діагностичних та лікувальних заходів в межах наступних 
лікарських спеціальностей: анестезіологія, мамологія, онкогінекологія, 
дієтологія, ендоскопія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, 
організація і управління охороною здоров'я, онкологія, онкоотоларингологія, 
торакальна хірургія, радіологія, радіонуклідна діагностика, рентгенологія, 
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія, ультразвукова 
діагностика, урологія, функціональна діагностика, онкохірургія, 
онкогематологія, реконструктивно-пластична хірургія, променева терапія, 
хіміотерапія, медична та практична психологія, паліативна допомога;

- придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання, 
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» згідно законодавства;

- використання джерел іонізуючого випромінювання;
- перевезення радіоактивних матеріалів;
- здійснення іншої незабороненої законодавством діяльності, необхідної 

для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного 
процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового



5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Підприємство має право:
- самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну 

діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до своїх завдань і 
цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на 
утримання підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;

- звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також 
підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для 
отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на 
підприємство завдань;

- укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами 
відповідно до законодавства;

- здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до 
законодавства;

- згідно законодавства та рішень Органу управління майном бути 
участником консорціуму;

- самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, 
встановленому законодавством України, враховуючи норми затвердженого 
фінансового плану та Статуту;

- здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт 
основних фондів у визначеному законодавством порядку;

- залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних 
завдань у визначеному законодавством порядку;

- співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими 
установами та фізичними особами-підприємцями;

- надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його 
компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом;

- залежно від конкретних умов і обсягів роботи, онкологічної ситуації та 
виходячи з поставлених завдань утворювати нові структурні підрозділи у порядку 
встановленому законодавством;

- у порядку встановленому законодавством проводити у структурних 
підрозділах клінічні дослідження лікарських засобів, біологічних матеріалів 
(рідин) у тому числі медичних препаратів, медичної техніки, виробів медичного 
призначення та медичних технологій з одночасним лікуванням онкологічних 
хворих;

- здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
5.2. Підприємство зобов’язане:
- керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 
актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими 
актами, рішеннями Органу управління майном та цим Статутом;

- здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну 
звітність згідно з законодавством;

- забезпечувати здійснення статутної діяльності і виконувати завдання 
підприємства;



- планувати свою діяльність щодо досягнення мети та предмету діяльності 
підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі 
охорони здоров’я у Вінницькій області;

- забезпечувати своєчасну сплату обов'язкових платежів з урахуванням своєї 
статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України;

- розробляти та реалізовувати кадрову політику, здійснювати контроль за 
підвищенням кваліфікації працівників;

- акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення 
діяльності підприємства відповідно до чинного законодавства України, 
дотримуватись затвердженого фінансового плану та цього Статуту;

- забезпечувати ефективне використання закріпленого за ним майна та 
цільове використання виділених коштів;

- здійснювати реконструкцію, капітальний (поточний) ремонт основних 
засобів згідно законодавства;

здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного 
забезпечення, проводити придбання необхідних матеріальних ресурсів згідно з 
чинним законодавством;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 
дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування;

- здійснювати відповідно до чинного законодавства заходи з підвищення 
заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як 
у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи підприємства;

- оприлюднювати інформацію про свою діяльність відповідно до 
законодавства шляхом її розміщення на власній вебсторінці (вебсайті);

- оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком 
щодо неї, згідно вимог чинного законодавства України;

- здійснювати закупівлі у порядку встановленому законодавством.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
6.1. Управління підприємством здійснює Вінницька обласна Рада (Орган 

управління майном).
6.2. Орган управління майном:
- затверджує Статут підприємства та зміни до нього;
- здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у 

зв'язку з їх порушенням;
- затверджує фінансовий план підприємства та контролює його виконання;
- призначає на посаду та звільняє з посади генерального директора, укладає 

та розриває контракт з генеральним директором підприємства, здійснює контроль 
за виконанням контракту згідно чинного законодавства;

- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною 
власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, закріпленого за 
підприємством на праві оперативного управління;

- приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію підприємства;
- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
6.3. На підприємстві може створюватись Наглядова рада підприємства, яка



Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідація 
Наглядової ради, порядок призначення членів Наглядової ради затверджуються 
рішенням Органу управління майном.

6.4. Поточне керівництво підприємством здійснює -  генеральний директор, 
який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням Органу 
управління майном відповідно до порядку, визначеного законодавством України 
та рішеннями Вінницької обласної Ради. Кваліфікаційні вимоги до кандидата на 
посаду генерального директора визначаються чинним законодавством України. Із 
генеральним директором підприємства укладається контракт в порядку 
встановленому чинним законодавством. Строк найму, права, обов’язки і 
відповідальність генерального директора, умови його матеріального 
забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.5. Генеральний директор здійснює керівництво діяльністю підприємства, 
несе персональну відповідальність за лікувально-профілактичну, організаційно- 
методичну, адміністративно-управлінську, господарсько-обслуговуючу, 
фінансово-господарську діяльність підприємства та виконання фінансового 
плану. У своїй роботі генеральний директор підприємства керується чинним 
законодавством, рішеннями Органу управління майном та цим Статутом.

6.5.1. Генеральний директор:
- здійснює керівництво діяльністю підприємства згідно з чинним 

законодавством;
- відповідає за результати фінансово-господарської діяльності підприємства;
- організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії 

розвитку підприємства на основі потреб населення та ринкової ситуації;
- організовує роботу підприємства щодо надання населенню медичної 

допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів, досягнення головної 
мети діяльності підприємства;

- організовує та контролює правильність та своєчасність обстеження і 
лікування хворих, своєчасне проведення профілактичних та протиепідемічних 
заходів з метою недопущення внутрішніх інфекцій, дотримання персоналом 
підприємства Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової 
дисципліни, створення для персоналу безпечних умов праці та виконання вимог 
техніки безпеки на робочих місцях, виконання протипожежних заходів, 
дотримання правил охорони праці, забезпечення працівників предметами 
медичного та господарського обладнання, їх раціональне використання, 
забезпечення хворих необхідними медикаментами та предметами догляду;

- забезпечує своєчасне складання і подання на затвердження фінансових 
планів, а також виконання показників фінансових планів;

- забезпечує своєчасне подання звітів про виконання фінансових планів до 
Органу управління майном;

- забезпечує виконання усіх зобов’язань перед державним та місцевим 
бюджетами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання 
господарських і трудових договорів;

- діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в 
органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у 
відносинах з іншими к 1 ‘ " ‘ го імені
документи та видає іншим
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посадовим особам підприємства, укладає договори, відкриває в органах 
Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші 
рахунки;

- організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, 
спрямовує їх діяльність на розвиток і підвищення ефективності роботи 
підприємства, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх 
відповідність стандартам надання медичної допомоги і задоволення потреб 
замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги;

- забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби підприємства;
- за необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та громадських 

рад підприємства;
- вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими 

працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників, 
забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил 
внутрішнього трудового розпорядку та виконання посадових і функціональних 
обовязків;

- укладає трудові договори з працівниками підприємства, в тому числі, 
призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, медичного директора, 
головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів та інших працівників 
підприємства, приймає передбачені законодавством про працю рішення в сфері 
трудових відносин;

- забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного 
договору в порядку, визначеному законодавством України;

- забезпечує дотримання на підприємстві вимог законодавства про охорону 
праці, трудового законодавства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і 
правил, створення належних умов праці;

- вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної 
плати, сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів відповідно до 
законодавства;

- несе відповідальність за збитки, завдані підприємству з вини працівників 
підприємства в порядку, визначеному законодавством;

- затверджує положення про структурні підрозділи підприємства, інші 
внутрішні положення, правила внутрішнього трудового розпорядку;

- вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності 
підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих 
організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: медичному 
директору, заступникам директора, керівникам підрозділів підприємства;

- забезпечує захист майнових інтересів підприємства в суді, органах 
державної влади та органах місцевого самоврядування;

- має право першого підпису на фінансових, банківських та інших 
документах;

- самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що 
віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника;

- забезпечує оприлюднення інформації про діяльність підприємства, а також 
річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком щодо неї, шляхом 
розміщення на вебсайті (вебсторінці) згідно вимог чинного законодавства;



- несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і 
плану розвитку підприємства, виконання показників ефективності діяльності 
підприємства, якість послуг, що надаються підприємством, використання 
наданого на праві оперативного управління підприємству майна і доходу згідно з 
вимогами законодавства, цього Статуту та укладених підприємством договорів;

- користується правом розпорядження коштами підприємства відповідно до 
законодавства та затвердженого фінансового плану, а майном згідно рішень 
Органу управління майном та цього Статуту;

- забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за 
підприємством на праві оперативного управління майна;

- у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, 
обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

- у строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні 
органи про будь-які зміни в даних про підприємство, внесення яких до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань є обов’язковим;

- забезпечує подання в установленому порядку Органу управління майном 
фінансову та іншу звітність підприємства (квартальну, річну) згідно вимог 
чинного законодавства;

- забезпечує розслідування надзвичайних випадків на підприємстві 
(несвоєчасне надання медичної допомоги, масові захворювання, внутрішні 
інфекції, травми на виробництві та інше);

- розробляє та впроваджує на підприємстві систему безперервного 
удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів, 
своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих 
результатів на основі наукових знань та принципів доказової медицини;

- забезпечує здійснення контролю за веденням та зберіганням медичної та 
іншої документації;

- періодично звітує перед Департаментом охорони здоров'я 
облдержадміністрації про роботу підприємства та стан медичного забезпечення 
згідно чинного законодавства;

- забезпечує своєчасний розгляд заяв та скарг громадян;
- веде особистий прийом громадян та працівників підприємства;
- вирішує інші питання, віднесені до компетенції генерального директора 

підприємства згідно із законодавством, цим Статутом та укладеним контрактом.
6.6. У разі відсутності генерального директора підприємства або 

неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки генерального 
директора виконує інша посадова особа згідно вимог чинного законодавства.

6.7. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання 
вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення та 
фінансово-господарській діяльності, на підприємстві створюється Спостережна 
Рада. Спостережна Рада утворюється за рішенням Органу управління майном у 
кількості не більше 15 осіб, строком на 3 роки.

6.7.1. Спостережна рада підприємства складається з:



- представників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та 
соціального захисту населення обласної державної адміністрації -  від однієї до 
чотирьох осіб;

- депутатів Вінницької обласної Ради (за згодою) -  від однієї до двох осіб;
- представників громадськості та громадських об'єднань, діяльність яких 

спрямована на захист прав у сфері охорони здоров'я, організацій, що здійснюють 
професійне самоврядування у сфері охорони здоров'я та/або у сфері запобігання 
корупції (за згодою), - від однієї до восьми осіб (по одному представнику).

6.7.2. Порядок утворення, права, обов’язки Спостережної ради підприємства 
визначаються згідно чинного законодавства України.

6.8. Генеральний директор та головний бухгалтер підприємства несуть 
персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність 
обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

6.9. Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації про 
діяльність підприємства, визначеної чинним законодавством України, несе 
генеральний директор підприємства відповідно до законів України та умов 
укладеного з ним контракту.

6.10. Організаційно-методичне керівництво та державний контроль за 
фаховою діяльністю підприємства здійснює галузевий орган виконавчої влади - 
Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

7. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Майно підприємства становлять необоротні та оборотні активи, 

основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Органом 
управління майном, вартість яких відображається у самостійному балансі 
підприємства.

7.2.Майно підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ, міст області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

7.3. Здійснюючи право оперативного управління, підприємство володіє та 
користується зазначеним майном. Право розпорядження майном, закріпленим 
на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Органу управління 
майном. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів.

7.4. Підприємство має право, за згодою Органу управління майном та у 
визначеному ним порядку, продавати або передавати згідно законодавства, 
здавати в оренду нерухоме майно та інші матеріальні цінності, що належать йому 
на праві оперативного управління, а також списувати їх з балансу в 
установленому Органом управління майном порядку.

7.5. Підприємство не має права відчужувати або в інший спосіб 
розпоряджатись закріпленим за ним нерухомим майном, в тому числі передавати 
його безоплатно або в заставу без дозволу Органу управління майном.

7.6. Джерелами формування майна є:
- грошові та матеріальні внески Органу правління майном;
- доходи, одержані від реалізації послуг, інших видів господарської 

діяльності;



- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно набуте у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, незаборонені законодавством України.
7.7. Майно, набуте згідно законодавства при здійсненні підприємством 

господарської діяльності є спільною власністю територіальних громад області.
7.8. Статутний капітал підприємства становить: 1000 (одна тисяча) гривень 00 коп.
7.9. Орган управління майном здійснює контроль за використанням і 

збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати 
надлишкове майно, а також майно, що не використовується або 
використовується підприємством не за призначенням.

7.10. Збитки, завдані підприємству внаслідок порушення його майнових 
прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, 
відшкодовуються йому у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.11. Усі питання, які стосуються права на земельні ділянки, що знаходяться 
у користуванні підприємства, їх відчуження, вилучення, відмова від права 
користування, тощо, вирішуються за погодженням із Органом управління 
майном.

7.12. Орган управління майном має право вимагати від підприємства надання 
будь-якої інформації щодо здійснення ним фінансово-господарської діяльності, чи 
виконання статутних завдань, а підприємство зобов’язане надати таку 
інформацію.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Уся господарська та фінансова діяльність підприємства спрямована на 

досягнення мети, виконання поставлених завдань та здійснюється відповідно до 
чинного законодавства і Статуту підприємства.

8.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи 
розвитку. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється 
підприємством шляхом складання, у порядку визначеному чинним 
законодавством річних фінансових планів.

8.3. Головними критеріями ефективності господарської діяльності 
підприємства є виконання його фінансового плану та зобов'язань, встановлених 
договорами про надання підприємством медичних послуг, на основі оперативного 
управління майном. Фінансовий план є основним плановим документом, згідно з 
яким підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг 
спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до 
статуту.

8.4. Генеральний директор несе відповідальність за своєчасність складання, 
подання на затвердження фінансового плану, а також за виконання показників 
затвердженого фінансового плану.

Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану перед Органом 
управління майном згідно законодавства.

8.5. Відносини підприємства з іншими юридичними та фізичними особами у 
всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі відповідних 
правочинів та договорів.

8.6. Якщо по завершенню фінансового року після здійснення всіх витрат 
на забезпечення надання медичних-ттелуг, згйгао)з договором про надання таких



послуг, покриття матеріально-технічних і прирівняних до них витрат, витрат на 
оплату праці, оплату відсотків по кредитах банків, сплати податків та інших 
обов’язкових платежів у розпорядженні підприємства є залишок коштів, то ці 
кошти зараховуються до резервного фонду підприємства, який має бути 
розміщений на спеціальному цільовому рахунку підприємства.

Кошти, що надходять у вигляді добровільних благодійних пожертв та 
гуманітарної допомоги використовуються підприємством відповідно до чинного 
законодавства.

8.7. Кошти резервного фонду можуть бути використані тільки для 
розвитку матеріально-технічної бази підприємства, для поліпшення якості 
медичних послуг, надання яких складає мету і предмет діяльності підприємства.

8.8. Покриття дефіциту фінансових ресурсів підприємства здійснюється за 
рахунок джерел не заборонених законодавством.

8.9. Рішення про використання коштів резервного фонду для покриття 
фінансового дефіциту підприємства може бути прийняте тільки Органом 
управління майном згідно законодавства.

8.10. Умови оплати праці працівників підприємства визначаються 
трудовим договором між генеральним директором підприємства та працівником з 
урахуванням вимог законодавства, затвердженого фінансового плану та положень 
цього Статуту.

8.11. Мінімальний розмір заробітної плати працівників підприємства не може 
бути нижчим встановленого законодавством мінімального розміру заробітної 
плати.

8.12. Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємства є кошти, 
отримані в результаті його некомерційної господарської діяльності.

8.13. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, схеми посадових 
окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та 
інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у 
колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених 
законодавством.

8.14. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, облік медичної 
діяльності, здійснює обробку і веде облік персональних даних працівників, 
бухгалтерську та статистичну звітність в порядку та за формами, встановленими 
законодавством для суб’єктів господарської діяльності, що мають статус 
комунального некомерційного підприємства.

8.15. Орган управління майном здійснює контроль за збереженням 
переданого майна та його ефективним використанням, має право ініціювати 
проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансової та 
господарської діяльності.

8.16. Підприємство веде у встановленому законодавством України порядку 
облік військовозобов'язаних та проводить заходи з цивільної оборони, 
протипожежної безпеки.

8.17. Підприємством використовуються власні доходи (прибутки) 
виключно для фінансування видатків на утримання комунального 
некомерційного підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів



8.18. Підприємству забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) 
або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої 
праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 
інших пов’язаних з ними осіб.

8.19. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства 
здійснюють відповідні державні органи згідно чинного законодавства України.

8.20. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації здійснює контроль 
за якістю і обсягом надання медичної допомоги шляхом експертизи відповідності 
якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, 
вимогам галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я та законодавству.

8.21. Підприємство подає Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації бухгалтерську, кадрову, медичну та іншу звітність, що 
стосується його фахової діяльності згідно законодавства та рішення Органу 
управління майном про делегування повноважень.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Органом самоуправління підприємства є загальні збори трудового 

колективу, які:
- затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- приймають колективний договір;
- здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством України.
9.2. Загальні збори є повноваженими, якщо на зборах присутні більше 

половини членів трудового колективу. Рішення загальних зборів приймається 
простою більшістю голосів.

9.3. Трудовий колектив підприємства складають усі громадяни, які своєю 
працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, 
угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з 
підприємством.

9.4. Повноваження трудового колективу підприємства реалізується 
загальними зборами трудового колективу через їх виборні органи.

9.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 
підприємства, приймаються за участю трудового колективу та уповноважених 
ним органів і відображаються у колективному договорі.

9.6. Колективним договором регулюються питання охорони праці, виробничі 
та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

9.7. Право на укладання колективного договору від імені адміністрації має 
генеральний директор, а від імені трудового колективу - уповноважений ним 
орган (профспілковий комітет).

9.8. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 
життя та гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового 
колективу та їх сімей, вирішуються генеральним директором за участю трудового 
колективу та уповноважених ним органів.

9.9. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини підприємства з



10. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
10.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації 

(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації -  за рішенням Органу 
управління майном, а у випадках, передбачених законодавством України, -  за 
рішенням суду.

10.2. У разі припинення підприємства (у результаті його ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення) усі активи підприємства передаються одній 
або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до 
доходу бюджету.

10.3. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Органом управління майном або за рішенням суду, у порядку 
встановленому законодавством.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 
пред'явлення вимог кредиторами визначаються Органом управління майном та 
не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про 
рішення щодо ліквідації.

10.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів згідно чинного 
законодавства України.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження з управління справами підприємства. Ліквідаційна комісія складає 
ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. 
Достовірність і повнота ліквідаційного балансу підлягають перевірці відповідно 
до чинного законодавства.

10.7. Працівникам підприємства, які звільняються у зв’язку з його 
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 
відповідно до законодавства про працю.

10.8. Підприємство є реорганізованим або ліквідованим із дати внесення до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної 
особи.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
11.1. Зміни до Статуту підприємства вносяться за рішенням Органу 

управління майном, шляхом викладення Статуту у новій редакції, згідно з чинним 
законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації 
у порядку, встановленому законодавством України.

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК
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