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Зауваження

1. Пунктом 4 рішення визначено, що створення нових та ліквідація відокремлених
підрозділів комунального некомерційного підприємства “Львівське територіальне медичне
об’єднання “Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої
медичної допомоги“, комунального некомерційного підприємства “Львівське територіальне
медичне об’єднання “Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної
допомоги“, комунального некомерційного підприємства “Львівське клінічне територіальне
медичне об’єднання акушерства та гінекології“ погоджуються на сесіях міської ради.

Відповідно до підпункту 6.1.10 пункту 6.1 Типового статуту, підприємство має право
створювати структурні та відокремлені підрозділи Підприємства відповідно до
законодавства України. Відокремлені підрозділи Підприємства створюються за погодженням
Засновника.

Відповідно до підпункту 7.5.15 пункту 7.5 Типового статуту, керівник підприємства
затверджує положення про структурні та відокремлені підрозділи Підприємства, інші
положення та порядки, що мають системний характер.

Згідно з підпунктом 7.8.2.1 підпункту 7.8 Типового статуту, до повноважень ради
директорів належить вирішення питання створення, ліквідації, реорганізації структурних
підрозділів, у тому числі скорочення чисельності працівників. Створення нових та ліквідація



відокремлених підрозділів відбувається за погодженням Засновника. Згідно з підпунктом
7.8.2.6 підпункту 7.8 Типового статуту, до повноважень ради директорів належить погодження
внесення змін до Положень про відокремлені підрозділи Підприємства.

Відповідно до пункту 8.2 Типового статуту, структуру Підприємства, порядок
внутрішньої організації та сфери діяльності структурних та відокремлених підрозділів
Підприємства затверджує керівник Підприємства. Відокремлені підрозділи не мають
статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого керівником
Підприємства, на підставі рішення Ради. Положення про відокремлені підрозділи
розробляються на основі Типового положення про відокремлені підрозділи комунального
некомерційного підприємства (територіальних медичних об’єднань закладів охорони здоров’я)
затвердженого Засновником.

Відповідно до пункту 8.1 Типового положення, положення про ВП розробляється
відповідно до Типового положення про відокремлений підрозділ комунального некомерційного
підприємства (територіальних медичних об’єднань закладів охорони здоров’я) та
затверджується наказом керівника Підприємства. 8.2. Відповідно до наказів керівника
Підприємства, виданих на підставі рішень Ради директорів, до цього Положення можуть
бути внесені зміни та доповнення, які не повинні суперечити статуту Підприємства, а
також законодавству України.

Відповідно до пункту 8.2. Типового положення, відповідно до наказів керівника
Підприємства, виданих на підставі рішень Ради директорів, до цього Положення можуть
бути внесені зміни та доповнення, які не повинні суперечити статуту Підприємства, а
також законодавству України.

Отже, в пункті 4 ухвали ради міститься рішення про те, що створення нових та
ліквідація відокремлених підрозділів комунальних некомерційних підприємств (перелічено 3
підприємства) мають погоджуватись на сесіях міської ради. В той час, як відповідно до пункту
7.8 Типового статуту, вирішення питання створення, ліквідації, реорганізації структурних
підрозділів належить до компетенції уповноваженого органу (за погодженням із засновником),
що не згадується в пункті 4 ухвали. Отже, така ситуація може приводити неоднозначного
розуміння щодо процедури погодження створення та ліквідації нових підрозділів.

В підпункті 7.5.15 пункту 7.5 Типового статуту встановлено повноваження керівника
затверджувати положення про відокремлені підрозділи, з чого випливає, що керівник має
право здійснювати це без будь-яких погоджень. В пункті 8.1 Типового положення також
визначено, що положення про відокремлені підрозділи затверджуються наказами керівника, не
згадується необхідність будь-яких погоджень.

Одночасно, в пункті 8.2 Типового статуту зазначено, що керівник затверджує
положення про відокремлений підрозділ на підставі рішення ради директорів, отже в цьому
пункті встановлено, що потрібно рішення ради директорів, але не визначено яке саме (чи про
створення підрозділу, чи ухвалення положення, чи інше рішення).

Відповідно до підпункту 7.8.2.6 підпункту 7.8 Типового статуту зазначено, що рада
директорів погоджує зміни до положень про відокремлені підрозділи, однак не зазначено, що
рада директорів погоджує затвердження положень про відокремлені підрозділи при їх
створенні. В пункті 8.2 Типового положення містяться тотожні норми.

Таким чином, існує колізія між нормами Типового статут і Типового положення, чітко
не визначено процедуру затвердження положення про відокремлений підрозділ вперше (чи
потрібно погодження положення радою директорів при створенні відокремленого підрозділу,
на підставі якого конкретно рішення ради керівником затверджується положення про
відокремлений підрозділ при його створенні).

Крім того, жодною нормою Типового статута не визначено, хто приймає рішення про
створення та ліквідацію відокремлених підрозділів. Визначено, що Засновники погоджують
такі рішення, рада директорів “вирішує питання щодо створення”, що може тлумачитись і як



ініціювання чи погодження такого рішення, і як безпосереднє створення структурного
підрозділу.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати:
- пункт 4 ухвали виключити повністю або визначити, що створення нових і ліквідація
відокремлених підрозділів всіх комунальних некомерційних підприємств (територіальних
медичних об’єднань закладів охорони здоров’я) погоджується сесією міської ради та
управлінням охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики;
- доопрацювати підпункт 7.5.15 пункту 7.5, підпункту 7.8.2.6 підпункту 7.8, пункти 8.1,
8.2 Типового статуту та пункт 8.2 Типового положення та узгодити їх між собою, чітко в
кожному зазначити відповідні органи управління та посадових осіб, які погоджують та
затверджують положення про відокремлені підрозділи при їх створенні, погоджують та
затверджують зміни до положень про відокремлені підрозділи;
- доопрацювати типовий статут та зазначити орган або посадову особу, яка приймає
рішення про створення та ліквідацію відокремлених структурних підрозділів;
- доопрацювати 7.8.2.1 підпункту 7.8 Типового статуту та конкретизувати повноваження
ради директорів в частині створення, ліквідації, реорганізації структурних підрозділів,
зазначивши замість “вирішує питання” конкретні повноваження на кшталт погоджує, ініціює,
затверджує, приймає рішення.

2. Відповідно до пункту 5.6 Типового статуту підприємство може отримувати
кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

Відповідно до частини 1 статті 560 Цивільного кодексу України, за гарантією банк,
інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором
(бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Вочевидь, міська рада не
може надавати такі гарантії, адже не є ні банком, ні страховою організацією, ні іншою
фінансовою установою і не має права виступати гарантом у будь-яких кредитах без обмежень
їх цільового призначення.

Разом з тим, згідно з частиною 2 статті 17 передбачена можливість надавати місцеві
гарантії за рішенням відповідної міської ради для забезпечення повного або часткового
виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України, що належать
до комунального сектору економіки міста або Автономної Республіки Крим, розташовані на
відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів,
метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих
технологій.

Механізм надання таких місцевих гарантій визначений Постановою Кабінету Міністрів
України від 14.05.2012 №541 Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій.

Таким чином, міська рада може надавати місцеві гарантії виключно для реалізації
некомерційними підприємствами (територіальними медичними об’єднань закладів охорони
здоров’я) для реалізації інвестиційних проєктів з визначеною законодавством метою.

Зазначення в статуті можливості надання отримувати кредити під гарантію міської ради
без зазначення будь-яких обмежень може бути використано в корупційних схемах, що може
призводити до розтрати бюджетних коштів.

Враховуючи викладене, рекомендуємо доопрацювати пункт 5.6 Типового статуту та
привести його у відповідність до бюджетного законодавства, чітко зазначивши “місцеві
гарантії” замість “гарантії”, визначивши характер проєктів, для реалізації яких можуть
надаватись місцеві гарантії та їх мету.

3. Відповідно до пункту 7.2 Типового статуту, поточне керівництво (оперативне
управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Генеральний директор, якого



призначає на посаду і звільняє з неї Уповноважений орган управління, у порядку,
встановленому законодавством України.

Згідно з частиною 16 статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я,
керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду
уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на
конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років.
Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального
закладу охорони здоров’я та порядок укладання контракту з керівником державного,
комунального закладу охорони здоров’я, а також типова форма такого контракту
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника
державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від від 27.12.2017 №1094, підставою для проведення конкурсу є рішення
органу управління, яке приймається протягом трьох робочих днів з моменту виникнення
вакантної посади.

Разом з тим, Типовим статутом не передбачено обов’язку уповноваженого органу
управління оголошувати та організовувати такі конкурси.

Крім того, відповідно до пункту 10 частини 4 статті 42 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, міський голова призначає на посади та звільняє з посад керівників
відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій,
що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків,
передбачених частиною другою статті 21 Закону України "Про культуру”.

Також, відповідно до пункту 2 Порядку укладення контракту з керівником державного,
комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 21.09.2019 №792, призначення на посаду керівника закладу здійснюється
відповідно до законодавства керівником органу або державним секретарем міністерства, до
сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад, або за рішенням
обласної, районної ради чи сільським, селищним, міським головою.

Таким чином, керівник комунального закладу охорони здоров’я має призначатись
міським головою.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Типовий статут в частині
процедури призначення керівника, додавши до компетенції уповноваженого органу управління
проведення конкурсів на посаду керівника та визначивши посадову особу, яка призначає
керівника на посаду, у відповідності до законодавства.

4. Відповідно до пункту 1.6 Типового статуту, підприємство є підпорядкованим,
підзвітним та підконтрольним Уповноваженому органу управління та Засновнику.

Відповідно до підпункту 7.4.1 пункту 7.4 Типового статут, Уповноважений орган
управління визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани
діяльності та заслуховує звіти про їх виконання.

Разом з тим, відповідно до підпункту 3 пункту а) статті 29 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів
належить заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій
комунальної власності відповідних територіальних громад.

В Типовому статуті не згадується щорічна звітність керівника, про свою роботу, що
зменшує рівень прозорості діяльності керівників.

Враховуючи викладене, рекомендується доопрацювати Типовий статут та додати
обов’язок керівника щорічно звітувати про свою роботу, як це визначено законодавством.



5. Відповідно до підпункту 7.4.4 пункту 7.4 Типового статуту, Уповноважений орган
управління попередньо погоджує договори про спільну діяльність, інвестиційні договори та
договори державно-приватного партнерства, стороною яких є Підприємство, за якими
використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні. Договори
про спільну діяльність, укладені із Підприємством, без попереднього погодження
Уповноваженого органу управління, вважаються неукладеними.

Разом з тим, питання укладення та не укладення договорів, визнання їх недійсними
регулюються Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України. Визначені
питання не можуть регулюватись установчими документами юридичних осіб.

Статтею 16 Цивільного кодексу України визначено способи захисту цивільних прав,
серед них відсутні такі як визнання договору неукладеним, можливим способом захисту є
визнання правочину недійсним.

Відповідно до частини 1 статті 638 Цивільного кодексу України, договір є укладеним,
якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є
умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для
договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має
бути досягнуто згоди.

Відповідно, договір не є укладеним, якщо сторони не досягли згоди щодо істотних
умов. Питання попереднього погодження правочину стосується питань представництва, а не
погодження умов договору.

Отже, зазначення в Типовому статуті положень про те, що певні договори
неукладеними на має жодних правових наслідків. Також не обгрунтовано, чому з усіх видів
договорів, які слід попередньо погоджувати з уповноваженим органом управління, таке
застереження міститься тільки щодо договорів про спільну діяльність.

Крім того, відповідно до частин 3, 4 статті 92 Цивільного кодексу україни, орган або
особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її
імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не
перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень
щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична
особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі
обмеження. Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи
установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов'язки
щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними
юридичній особі.

Враховуючи викладене, рекомендується виключити з підпункту 7.4.4 пункту 7.4
Типового статуту норму про те, що договори про спільну діяльність, укладені із
Підприємством, без попереднього погодження Уповноваженого органу управління,
вважаються неукладеними, а у випадку порушення керівником обов’язку з погодження певної
категорії договорів притягнути його до солідарної відповідальності та застосовувати способи
захисту цивільних прав та інтересів, визначених законодавством.

Висновок:
Враховуючи все вищевикладене вбачається, що ухвала “Про затвердження Типового

статуту комунального некомерційного підприємства (територіальних медичних об’єднань
закладів охорони здоров’я) та положення про відокремлений підрозділ комунального
некомерційного підприємства (територіальних медичних об’єднань закладів охорони
здоров’я)” прийнята без корупційних ризиків, однак повинна бути доопрацьована з
урахуванням висловлених зауважень. .


