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Державний лікувально-профілактичний заклад "Санаторій імені М.О. Семашка" 
(надалі Санаторій) створено за рішенням власника (Розпорядження Керівника Державного 
управління справами, Україна, № 26 від 26 січня 2004р.) у формі перетворення шляхом 
приєднання санаторно-курортного закладу "Санаторій "Україна" Державного управління 
справами, Україна, до санаторно-курортного закладу "Санаторій імені М.О. Семашка" 
Державного управління справами, Україна. 

Санаторій створено наказом Лікувально-санаторного управління Народного 
комісаріату охорони здоров'я Української PCP від 9 липня 1945 р. № 100. 

Відповідно до Указу Президента України від 25 вересня 2002 р. № 860 і постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 674 Санаторій є об'єктом 
державної власності України, переданим в управління Державному управлінню справами, 
Україна (надалі - Орган управління). 

Санаторій є правонаступником прав і обов'язків санаторно-курортного закладу 
"Санаторій "Україна" Державного управління справами, Україна, і санаторно-курортного 
закладу "Санаторій імені М.О Семашка" Державного управління справами, Україна, 

• І ^ відповідно до передавального акта від V " кх/і '^2004р. 
Цей Статут є установчим документом Санаторію, у відповідності з Цивільним 

кодексом Російської Федерації, "Основами законодавства Російської Федерації про 
охорону здоров'я громадян" від 22 липня 1993 р. № 5487-1, Федеральним законом від 
12 січня 1996 р. № 7-ФЗ "Про некомерційні організації" визначає правове положення 
Санаторію, права і обов'язки його Органу управління, а також забезпечує захист прав і 
інтересів Органу управління і Санаторію. 

1. Загальні положення 

1.1. Державний лікувально-профілактичний заклад "Санаторій імені 
М.О. Семашка" є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я України. 

1.2. Санаторій відноситься до державної системи охорони здоров'я України. 
1.3. Санаторій є юридичною особою згідно з російським законодавством, має 

самостійний баланс, відокремлене майно, поточний та інші рахунки у закладах банків, у 
тому числі в іноземній валюті, круглу печатку, бланки і штампи зі своїм найменуванням і 
найменуванням Органу управління російською мовою, фірмову символіку. 

1.4. Санаторій для досягнення цілей своєї діяльності має право від свого імені 
учиняти угоди, придбавати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести 
обов'язки , бути позивачем і відповідачем у судах. 

1.5. Санаторій щодо закріпленого за ним майна здійснює у межах, встановлених 
законом, відповідно до цілей своєї діяльності, завдань власника та призначення майна 
права володіння, користування і розпорядження цим майном. 

1.6. Санаторій відповідає за своїми зобов'язаннями грошовими коштами, які 
знаходяться в його розпорядженні, а при їх недостатності субсидіарну відповідальність за 
його зобов'язаннями несе власник майна. Санаторій не відповідає за зобов'язаннями 
Органу управління і держави. 

1.7^ Санаторій є некомерційною організацією і.не має на меті добування прибутку 
за основну мету своєї діяльності, не розподіляє отриманий прибуток, а спрямовує його на 
статутні цілі. 

1.8. Повна назва Санаторію українською мовою - Державний лікувально-
профілактичний заклад "Санаторій імені М.О. Семашка". 

1.9. Скорочена назва: ДЛПЗ "Санаторій ім. М.О. Семашка". 
1.10. Юридична адреса Санаторію: 357707, Російська Федерація, Ставропольський 

край, м. Кисловодськ, пр. Леніна, 12-14, провулок Бородинський, 5. 
Адреса місцезнаходження виконавчого органу: 357707, Російська Федерація, 

Ставропольський край, м. Кисловодськ, пр. Леніна, 12-14, провулок Бородинський, 5. 
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1.11. Санаторій у своїй діяльності підпорядкований Органу управління. 
1.12. Санаторій у своїй діяльності керується міжнародними правовими актами, 

законодавствами Російської Федерації і України, конституціями Російської Федерації і 
України, актами Президента Російської Федерації і Президента України, актами Уряду 
Російської Федерації і Кабінету Міністрів України, а також актами Державного 
управління справами, Україна, Міністерства охорони здоров'я і медичної промисловості 
Російської Федерації і Міністерства охорони здоров'я України, інших центральних 
органів виконавчої влади Російської Федерації і України та цим Статутом. 

Санаторій виконує державні заходи з мобілізаційної підготовки і цивільної 
оборони у відповідності з чинним законодавством і нормативними актами Уряду 
Російської Федерації і Кабінету Міністрів України, забезпечує збереження за ним 
завдання з мобілізаційної підготовки, цивільної оборони і служби екстренної медичної 
допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях мирного и воєнного часу. 

1.13. Санаторій включено Міністерством охорони здоров'я України до Переліку 
спеціалізованих закладів охорони здоров'я для реабілітації хворих з захворюваннями 
органів кровообігу, органів дихання нетуберкульозного характеру, органів травлення. 

2. Основні цілі, завдання та види діяльності Санаторію 

2.1. Санаторій створено з метою задоволення суспільної потреби у медичному 
обслуговуванні громадян. 

2.2. Для досягнення поставлених цілей Санаторій у відповідності з чинним 
законодавством Російської Федерації здійснює: 

- надання медичної допомоги населенню: консультативної, діагностичної, 
профілактичної і лікувальної, санаторно-курортної; 

- надання медико - соціальних послуг населенню; 
- проведення профілактичної і санітарно - інформаційної роботи серед населення; 
- забезпечення соціального захисту працівників Санаторію; 
- розвиток виробничої і соціальної бази Санаторію як частини державної системи 

охорони здоров'я; 
- забезпечення діагностики, лікування і відпочинку особам, за путівками 

встановленого у Російській Федерації зразка, з використанням переважно природничих 
лікувальних факторів (клімат, мінеральні води, лікувальна грязь) у поєднанні із сучасними 
методами комплексної терапії та іншими засобами при обов'язковому дотриманні 
встановленого санаторного режиму; 

- здійснення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів; 
- здійснення пропаганди медичних знань і здорового способу життя; 
- забезпечення за окремими дорученнями Органу управління надання медичної 

допомоги при обслуговуванні заходів, які проводяться на базі Санаторію; 
- організація побутового і культурно-просвітнього обслуговування хворих. 
2.3. Санаторій здійснює свою діяльність тільки при наявності отриманої у 

встановленому порядку ліцензії на обрані види медичної і медико - соціальної діяльності. 
2.4. Санаторій для досягнення цілі, заради якої він створений, може займатися 

такими видами підприємницької діяльності, які відповідають цій цілі - надання платних 
медичних послуг та інших послуг, не заборонених законодавством Російської Федерації, а 
саме здійснення послуг за спеціальностями: 
акушерство і гінекологія, алергологія та імунологія, гастроентерологія, гематологія, 
гериатрія, дерматовенерологія, дієтологія, діабетологія, дитяча ендокринологія, дитяча 
онкологія, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура і 
спортивна медицина, мануальна терапія, неврологія, нефрологія, онкологія, 
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, профпатологія, психотерапія, пульмонологія, 
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ревматологія, рентгенологія, рефлексотерапія, сексологія, стоматологія, стоматологія 
дитяча, стоматологія терапевтична, стоматологія хірургічна, терапія, травматологія і 
ортопедія, ультразвукова діагностика, урологія, функціональна діагностика, фізіотерапія, 
фтизіатрія, ендоскопія, ендокринологія, відновлювальна медицина, фармацевтична 
діяльність. 

2.5. Санаторій може здійснювати підприємницьку діяльність лише постільки, 
поскільки це служить досягненню цілей, заради яких він створений. Такою діяльністю 
визнаються надання послуг, які приносять прибуток і відповідають цілям створення 
Санаторію, придбання і реалізація цінних паперів, майнових і немайнових прав, а також, 
за згодою Органу управління, участь у господарських товариствах, участь у товариствах 
на довірі як вкладник. 

2.6. Облік доходів і видатків, отриманих від підприємницької діяльності, Санаторій 
веде окремо від обліку доходів і видатків по кошторису за рахунок бюджетних 
асигнувань. 

2.7. Санаторій бере участь у реалізації державної політики України у галузі 
охорони здоров'я і забезпечення санаторно-курортного лікування і відпочинку, санітарно-
епідемічного благополуччя вищих посадових осіб України, народних депутатів України, 
членів Кабінету Міністрів України, інших керівників державних органів України, 
працівників Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, працівників 
державних органів України, інших категорій осіб під час перебування їх на лікуванні і 
відпочинку у Санаторії, а також громадян Російської Федерації та іноземних громадян. 

3. Майно і фінанси Санаторію 

3.1. Майно Санаторію знаходиться у державній власності України і закріплене за 
ним на праві оперативного управління. Стосовно цього майна Санаторій здійснює у 
межах, встановлених законодавством Російської Федерації і України, відповідно до цілей 
своєї діяльності і призначення майна права володіння, користування і розпорядження ним. 

3.2. Джерелами формування майна і фінансових ресурсів Санаторію є: 
- майно, передане йому Органом управління; 
- кошти загального і спеціального фондів Державного бюджету України; 

- бюджетні і позабюджетні кошти, у тому числі бюджетні асигнування у 
відповідності з договором про участь Санаторію у здійсненні державних (міських, 
територіальних) програм (держзамовлення) Російської Федерації; 

- прибутки, отримані від реалізації робіт, послуг, а також від інших видів 
дозволеної Санаторію власної господарської діяльності; 

- амортизаційні відрахування; 
- кредити банків та інших кредиторів; 
- капітальні вкладення і дотації із бюджету; 
- дари і пожертви російських та іноземних юридичних і фізичних осіб; 
- інші джерела, не заборонені законодавствами Російської Федерації і України. 

3.3. При здійсненні права оперативного управління майном Санаторій 
зобов'язаний: 

- зфективно використовувати майно; 
- забезпечувати збереження і використання майна суворо за цільовим 

призначенням; 
- не допускати погіршення технічного стану майна, крім погіршення, пов'язаного з 

нормативним спрацьовуванням у процесі експлуатації; 
- здійснювати капітальний і поточний ремонти майна; 
- нараховувати амортизаційні відрахування на майно, придбане за рахунок 

позабюджетних коштів і яке використовується у підприємницькій діяльності. 
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3.4. Санаторій не має права без згоди Органу управління продавати або іншим 
чином відчужувати закріплене за ним майно і майно, придбане за рахунок коштів, 
виділених йому кошторисом, а також майно, придбане за рахунок позабюджетних коштів. 

3.5. Орган управління має право вилучити надлишкове, таке що не 
використовується або використовується не за призначенням майно і розпорядитися ним на 
свій розсуд. 

3.6. Доходи, отримані в результаті власної господарської діяльності, і майно, 
придбане за рахунок цих доходів, надходять в самостійне розпорядження Санаторію, 
спрямовуються на вдосконалення його матеріально-технічної бази і обліковуються на 
окремому балансі. 

3.7. Санаторій має право створювати різні фонди, у тому числі: 
- виробничого розвитку; 
- амортизаційний; 
- оплати праці; 
- матеріального заохочення; 
- соціального розвитку і соціального захисту; 
- резервний; 
- інші фонди. 

Повний склад фондів Санаторію, порядок їх формування і витрат визначається 
Положенням про фонди санаторію, яке затверджується Органом управління і є 
внутрішнім документом Санаторію. 

3.8. Контроль за використанням за призначенням і збереженням майна, 
закріпленого за Санаторієм на праві оперативного управління, здійснює Орган управління 
у порядку, встановленому законодавствами Російської Федерації і України. 

4. Права і обов'язки Санаторію 

4.1. Санаторій здійснює лікування, діагностику, профілактику та іншу медичну і 
медико-соціальну діяльність у відповідності із затвердженими у встановленому порядку 
інструкціями і методиками. Право на здійснення цих видів діяльності посвідчується 
державною ліцензією. 

4.2. У своїй діяльності Санаторій враховує інтереси споживачів, забезпечує 
належну якість робіт, послуг. 

Відповідність умов діяльності Санаторію встановленим стандартам посвідчується 
державним сертифікатом. 

4.3. Санаторій здійснює самостійну господарську діяльність лише настільки, 
наскільки це служить досягненню цілей, заради яких він створений, у межах, 
встановлених цим Статутом. 

Санаторій будує свої відносини з іншими закладами, підприємствами, 
організаціями, незалежно від форм власності, і громадянами у всіх сферах господарської 
діяльності на основі договорів. 

4.4. Санаторій забезпечує надання медичних послуг населенню у відповідності з 
державними програмами за рахунок виділених бюджетних асигнувань. 

4.5. Перелік і вартість медичних послуг, які надаються Санаторієм населенню за 
плату, встановлюється Санаторієм самостійно з урахуванням чинного законодавства 
Російської Федерації. Право Санаторію на надання медичних послуг, поданих у переліку, 
підтверджується державною ліцензією. 

4.6. Для виконання мети своєї діяльності у відповідності з чинним законодавством 
Санаторій має право: 
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- здійснювати стосовно закріпленого за ним майна у межах, встановлених законом, 
у відповідності з метою своєї діяльності, завданнями власника і призначенням майна 
права володіння, користування і розпоряджання; 

- самостійно розпоряджатися доходами, отриманими у результаті власної 
господарської діяльності, і майном, придбаним за рахунок цих доходів; 

- робититнвестиції у сфери, пов'язані з медичною і фармацевтичною діяльністю, у 
розвиток власної соціальної сфери, а також, у- сфери медико-соціальних послуг, які 
сприяють підвищенню якості медичного обслуговування населення; 

- здійснювати зовнішньоекономічну та іншу діяльність у відповідності з чинним 
законодавством Російської Федерації; . 

- встановлювати ціни на послуги, ща надаються, у порядку, визначеному чинним 
законодавством, нормативними актами Міністерства охорони здоров'я і медичної 
промисловості Російської Федерації; 

- створювати або брати участь у вже існуючих асоціаціях (спілках), інших 
г-

некомерційних організаціях, а також за згодою Органу управління - у господарських 
організаціях або товариствах; 

- відкривати свої філії і представництва на території Російської Федерації та 
іноземних держав, які не є юридичними особами і здійснюють свою діяльність на підставі 
дол'ожень, які затверджуються керівником Санаторію. Керівники представництв і філій 
Яризначаються керівником Санаторію за погодженням з Органом управління; 

- відкривати рахунки (у тому ^ ї̂ислі валютні) у закладах банків і користуватися 
банківським кредиТбм; 

- за погодженням з Органом управління відряджати за рубіж своїх співробітників 
для вивчення досвіду роботи у галузях, пов'язаних з охороною здоров'я; 

- встановлювати штатно-організаційну структуру; 
- у встановленому порядку визначати систему оплати праці і розмір коштів, які 

направляються на оплату праці робітників і службовців Санаторію та їх заохочення, 
виробничий і соціальний розвиток; 

- приймати і звільнятіСробітникСв і службовців у відповідності з чинним 
законодавством Російської Федерації; 

- здійснювати у межах законудкші дщ щсьвідповідають статутним цілям. 
4.7. Санаторій - має право у встайо&ленок*у порядку: 

укладати договори із закладами; організаціями, підприємствами і фізичними 
особами на надання робіт і послуг у відповідності з видами діяльності Санаторію, 
вказаними у п.2.4 цьоп> Статуту; 

- придбаватй орендувати при здійсненні господарської діяльності основні і 
оборотні іаорЬи за -рахунок наявних у нього фінансових ресурсів, тимчасової фінансової 
допомоги а;ают№ї*уваних для цих цілей ссуд і кредитів; 

- планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку у відповідності з 
законодавстврі^^сщсБкої Федерації і України, за погодженням з Органом управління, а 
також виходярг^з укладених договорів, попиту споживачів на роботи і послуги; 

- за медичними показаннями у встановленому порядку забезпечувати санаторно-
курортне лікування населення за курсівками; 

- приводити списання основних засобів, необоротних і оборотних активів у 
встановленому порядку. Списання медичного обладнання, приладів і транспортних 
засобів здійснювати з дозволу Органу управління; 

- з. дозволу Органу управління безоплатно передавати закладам Органу управління з 
балансу на баланс надлишкове обладнання і таке, що не використовується , транспортні 
засоби та інше майно; 

- з дозволу Органу управління реалізовувати у встановленому порядку обладнання, 
що не використовується, включаючи медичне, транспортні засоби, матеріали, 
медикаменти та інше майно; 
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II 

* 

- отримувати від юридичних і фізичних осіб благодійні (добровільні) внески і 
пожертви для утримання Санаторію у встановленому законодавством порядку; 

- за погодженням з Органом управління без шкоди для лікувального процесу та 
організації відпочинку надавати в оренду майно, закріплене за Санаторієм. 

4.8. Санаторій зобов'язаний: 
- брати участь у виконанні програм обов'язкового медичного страхування 

громадян; 
- нести відповідальність у відповідності із законодавством Російської Федерації за 

порушення встановлених правил господарювання, а також договірних, кредитних і 
розрахункових зобов'язань; 

- відшкодовувати шкоду, завдану нераціональним використанням землі та інших 
природних ресурсів, забрудненням навколишнього середовища, порушенням правил 
безпеки виробництва, санітарно-гігієнічних норм і вимог з захисту здоров'я працівників, 
населення і споживачів послуг; 

- надавати Органу управління необхідну кошторисно-фінансову документацію у 
повному обсязі затверджених форм (Україна) і за всіма видами діяльності; 

забезпечувати своїх працівників безпечними умовами праці і нести 
відповідальність у встановленому порядку за шкоду, заподіяну працівнику каліцтвом, 
професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням 
ним трудових обов'язків; 

- нести відповідальність за збереження документів (управлінських, фінансово-
господарських, по особовому складу та інших); 

- забезпечувати передачу документів, які мають науково-історичне значення, на 
державне зберігання до архівних фондів у відповідності з погодженим переліком 
документів; 

- зберігати і використовувати у встановленому порядку документи по особовому 
складу; 

здійснювати оперативний бухгалтерський облік результатів виробничої, 
господарської та іншої діяльності, вести статистичну і бухгалтерську звітність, звітувати 
про результати діяльності у порядку і строки, встановлені законодавством Російської 
Федерації і України. 

5. Управління Санаторієм 

5.1. Вищим органом управління Санаторію є Орган управління. 
5.2. Основною функцією Органу управління є забезпечення досягнення 

Санаторієм цілей, в інтересах яких він створений. 
5.3. До виключної компетенції Органу управління відносяться такі питання: 
- затвердження змін і доповнень до Статуту Санаторію; 
- визначення основних напрямків діяльності Санаторію, затвердження річного 

кошторису доходів і видатків Санаторію; 
- призначення і звільнення з посади керівника Санаторію; 
- прийняття рішення про реорганізацію і про припинення діяльності Санаторію, 

призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 
- визначення пріоритетних напрямків діяльності Санаторію, принципів формування 

і використання його майна; 
- утворення виконавчих органів Санаторію і дострокове припинення їх 

повноважень; 
- затвердження річного звіту і річного бухгалтерського балансу Санаторію; 
- затвердження фінансового плану Санаторію і внесення до нього змін. 
5.4. Виконавчий орган Санаторію є одноосібним органом, який здійснює 

керівництво діяльністю Санаторію і підзвітний Органу управління. 
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5.5. Управління Санаторієм здійснюється відповідно до законодавства Російської 
Федерації, України і цього Статуту. 

5.6. Санаторій очолює головний лікар (директор), далі по тексту - Керівник, який 
призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства 
Російської Федерації і України Керівником Органу управління. 

Трудовий договір з Керівником укладає, змінює і розриває у встановленому 
порядку Керівник Органу управління. 

5.7. Керівник Санаторію щодо своєї компетенції: 
- на підставі єдиноначальності здійснює оперативне керівництво діяльністю 

Санаторію; 
- здійснює керівництво діяльністю Санаторію, несе персональну відповідальність 

перед Органом управління за невиконання покладених на Санаторій завдань; 
- представляє без довіреності Санаторій у взаємовідносинах з органами влади, 

підприємствами, закладами і організаціями; 
- у межах, встановлених контрактом і цим Статутом, розпоряджається майном 

Санаторію, укладає різні угоди, договори (контракти), які відповідають цілям діяльності 
Санаторію, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків; 

- затверджує у межах своїх повноважень штати і структуру Санаторію, самостійно 
визначає чисельність і кваліфікаційний склад; 

- приймає на підставі трудового договору на роботу і звільняє з роботи працівників 
Санаторію; 

- застосовує заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення щодо 
співробітників Санаторію; 

- надає статистичну та іншу необхідну звітність органам державного управління; 
- виконує інші функції, що випливають з цього Статуту; 
- розподіляє обов'язки між заступниками Керівника; 
- затверджує Положення про оплату праці та інші внутрішні документи Санаторію; 
- видає в межах своїх повноважень накази і дає вказівки, які обов'язкові для 

виконання всіма працівниками Санаторію, організує і контролює їх виконання; 
- затверджує положення про структурні підрозділи Санаторію; 
- затверджує плани робіт Санаторію і забезпечує їх виконання; 
- розпоряджається коштами Державного бюджету України у межах кошторису 

доходів і видатків, затвердженого Санаторію Органом управління; 
- відкриває у банках розрахунковий та інші рахунки Санаторію; 
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством Російської Федерації, 

України і цим Статутом; 
- у межах господарської діяльності Санаторію укладає угоди, сума яких не 

перевищує 1000000 (один мільйон) рублів. Угоди на суму більше 1000000 (одного 
мільйона) рублів, а також угоди, в укладанні яких є зацікавленість Керівника Санаторію, 
здійснюються Керівником Санаторію тільки за погодженням з Органом управління; 
Керівник Санаторію визнається зацікавленим в укладанні Санаторієм угоди у випадках, 
якщо він, його дружина, батьки, діти, брати, сестри і/або їх аффільовані особи, що 
визнаються такими у відповідності із законодавством Російської Федерації: а) є стороною 
угоди або виступають в інтересах третіх осіб у їх відносинах з Санаторієм; б) володіють 
(кожен окремо або у сукупності) двадцятьма і більше відсотками акцій (часток, паїв) 
юридичної особи, яка є стороною угоди або виступає в інтересах третіх осіб в їх 
відносинах із Санаторієм; в) займають посади в органах управління юридичної особи, яка 
є стороною угоди або виступає в інтересах третіх осіб в їх відносинах із Санаторієм; 

- несе персональну відповідальність за здійснення витрат загального і спеціального 
фондів Державного бюджету України за цільовим призначенням та у межах сум, 
передбачених затвердженим кошторисом доходів і видатків, а також за сплату 
встановлених чинним законодавством Російської Федерації податків та інших 
обов'язкових платежів і зборів; 
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- несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення 
фіксування фактів здійснення усіх господарських операцій у первинних документах, 
зберігання відпрацьованих документів, реєстрів і звітності протягом встановлених 
строків, але не менше трьох років. 

5.8. Трудовий колектив Санаторію складають усі громадяни, які беруть участь 
своєю працею в його діяльності на підставі трудового договору. 

Трудовий колектив Санаторію: 
- розглядає проект колективного договору з адміністрацією і затверджує його; 
- розглядає і вирішує питання самоуправління трудового колективу у відповідності 

з законодавством Російської Федерації і України; 
- визначає порядок проведення конференції трудового колективу і норми 

представництва. 
5.9. Оплата праці працівників Санаторію здійснюється у відповідності з чинним 

трудовим законодавством і диференціюється у залежності від доходів Санаторію, обсягу 
та якості послуг, які надаються кожним працівником. 

6. Філія Санаторію 

6.1. Філія Санаторію є відокремленим структурним підрозділом Державного 
лікувально-профілактичного закладу "Санаторій імені М.О.Семашка" без надання статусу 
юридичної особи, який розташований поза його місцезнаходженням і здійснює його 
функції, у тому числі і функції представництва. Санаторій "Україна" - філія Державного 
лікувально-профілактичного закладу "Санаторій імені М.О.Семашка" (далі по тексту 
Філія) діє на підставі Положення про філію, затвердженого Керівником Санаторію і 
погодженого з Органом управління. 

6.2. Санаторій наділяє Філію основними засобами та іншим майном для 
здійснення господарської, підприємницької та інших, видів діяльності. Майно Філії 
обліковується відокремлено на окремому балансі, який складається у відповідності з 
положеннями нормативних актів про бухгалтерський облік. Баланс Філії є складовою 
частиною консолідованої бухгалтерської звітності Санаторію. 

6.3. Майно Філії обліковується на її окремому балансі, який є частиною балансу 
Санаторію. Внутрішня бухгалтерська звітність складається на підставі даних 
бухгалтерського обліку у відповідності з наказом про облікову політику і нормативними 
актами Органу управління. 

6.4. Директор Філії призначається Керівником Санаторію за погодженням з 
Органом управління. 

6.5. Майно Філії створюється із засобів, закріплених за нею Санаторієм або 
переданих Філії на інших підставах, а також грошових коштів і матеріальних засобів, 
придбаних у ході її господарської діяльності. 

6.6 Філія здійснює фінансово-господарську діяльність на умовах, встановлених 
Положенням про філію, затвердженим Керівником Санаторію, локальними актами Органу 
управління і Санаторію. 

6.7. Санаторій має право за погодженям з Органом управління розширити або 
обмежити повноваження Філії шляхом внесення змін до Положення про філію. 

6.8. Підсумки діяльності Філії відображуються у фінансовій звітності, що включає: 
бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки та інші форми звітності, передбачені 
нормативними правовими актами, а також у консолідованій бухгалтерській звітності 
Санаторію. 
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7. Звітність і контроль за діяльністю Санаторію 

7.1. Санаторій у відповідності з чинним законодавством Російської Федерації 
здійснює оперативний і бухгалтерський звіт результатів виробничої, господарської та 
іншої діяльності, веде статистичну і бухгалтерську звітність, звітує про результати 
діяльності у порядку і в строки, встановлені Органом управління відповідно до 
законодавства Російської Федерації. 

7.2. За викривлення державної звітності посадові особи Санаторію несуть 
встановлену законодавством Російської Федерації дисциплінарну, адміністративну і 
кримінальну відповідальність. 

7.3. Контроль і ревізія діяльності Санаторію здійснюється Органом управління, 
податковими, природоохоронними та іншими органами у межах їх компетенції у порядку, 
встановленому чинним законодавством Російської Федерації і України, а також 
аудиторськими організаціями на підставі укладених з ними договорів. 

8. Реорганізація, ліквідація Санаторію 

8.1. Діяльність Санаторію може бути припинена шляхом реорганізації або 
ліквідації. 

8.2. Реорганізація Санаторію може бути здійснена у формі злиття, приєднання, 
виділення і перетворення за рішенням Органу управління і тягне за собою перехід прав та 
обов'язків Санаторію до правонаступника. 

8.3. Санаторій може бути ліквідовано за рішенням Органу управління у порядку, 
встановленому Цивільним кодексом Російської Федерації, а також за рішенням суду на 
підставах, передбачених Цивільним кодексом Російської Федерації. 

8.4. При ліквідації і реорганізації Санаторію, працівникам, що звільняються, 
гарантується дотримання їх прав відповідно до законодавства Російської Федерації. 

8.5. При ліквідації Санаторію майно, яке залишилось після сплати податків, 
виконання зобов'язань перед іншими кредиторами і працівниками Санаторію, передається 
Органу управління. 

8.6. При реорганізації Санаторію всі документи (управлінські, фінансово-
господарські, по особовому складу) передаються у відповідності із встановленими 
правилами правонаступнику. При ліквідації Санаторію документи постійного зберігання, 
які мають науково-історичне значення, передаються на державне зберігання до міських 
архівних фондів, документи по особовому складу (накази, особові справи і картки обліку, 
особові рахунки і т.ін.) передаються на зберігання до архівного фонду за місцем 
знаходження Санаторію і до архіву Органу управління. 

8.7. Санаторій вважається таким, що припинив свою діяльність після внесення про 
це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації. 

Цей Статут складено та прийнято у 4-х оригінальних примірниках, із них: 
російською мовою - 2 примірники, українською мовою - 2 примірники, які мають 
однакову юридичну силу. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням Керівника 
Державного управління справами 

від - І 0 Ї ^ Ш М ^ 2008 р. № / / / 

ЗМІНИ 
до Статуту Державного 

лікувально-профілактичного закладу 
пСанаторій імені М.О. Семашка" (у новій редакції) 
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1. Ці зміни вносяться до Статуту Державного лікувально-профілактичного 
закладу "Санаторій імені М.О. Семашка" (у новій редакції), затвердженого 
Керівником Державного управління справами 15 вересня 2004 року та 
зареєстрованого Інспекцією №2628 Міністерства з податків і зборів Росії 
23 листопада 2004 року. 

Пункт 5.6 розділу 5 "Управління Санаторієм" викласти у такій редакції: 
"5.6. Санаторій очолює генеральний директор, далі - Керівник, який 
призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного 
законодавства Російської Федерації і України Керівником Органу управління. 

Трудовий договір з Керівником укладає, змінює і розриває у 
встановленому порядку Керівник Органу управління". 

2. Ці зміни є невід'ємною частиною Статуту Державного лікувально 
профілактичного закладу "Санаторій імені М.О. Семашка" (у новій редакції). 
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