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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «Дитячий заклад санаторного типу «Таврія» Херсонської обласної 
ради, надалі КП ДЗСТ «Таврія» - госпрозрахункове Підприємство, що належить до об 'єктів 
спільної власності територіальних громад Херсонської області.

1.2. Даний Статут визначає організаційні, економічні, правові основи діяльності КП ДЗСТ 
«Таврія».

1.3. В своїй діяльності КП ДЗСТ «Таврія» керується Законами України, актами Президента, 
Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, до сфери 
управління якого вона належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування та цим Статутом.

1.4. КП ДЗСТ «Таврія» має будинки, споруди, устаткування, транспорт, що становлять основні 
фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному 
балансі підприємства.
Технічне обслуговування КП ДЗСТ «Таврія» здійснюється по договорам.

1.5. Робота КП ДЗСТ «Таврія» керується безперервним графіком заїздів на протязі року.

1.6. У своїй діяльності адміністрація та персонал керується: 
наявністю нормативно -  правової бази МОЗ:
даним Статутом;
Законами України. Указами Президента, Постановами Кабінету Міністрів України, Наказами 
МОЗ України та іншими керуючими документами.

1.7. КП ДЗСТ «Таврія» є правонаступником підприємства «Дитячий оздоровчо -  реабілітаційний 
комплекс санаторного типу «Таврія», має самостійний баланс, розрахункові ( поточні) та інші 
рахунки в установах банку, печатку.

1.8. Місцезнаходження КП ДЗСТ «Таврія»:
75700 м. Скадовськ. Херсонська обл.. вуя.. Колгоспна 7.

1.9. Банківські реквізити КП ДЗСТ «Таврія»:
р/р 26003224368001 в ХФ Приватбанку в м. Скадовську. М ФО 352479.
ОКПО 21296513.

1.10.КП ДЗСТ «Таврія» керується даним Статутом з моменту його затвердження.

II. МЕТА, ОРГАНІЗАЦІЙНО -  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 КП ДЗ «Таврія» діє на основі цього Статуту та зареєстровано в Скадовській районній 
державній адміністрації. Зміни та доповнення до Статуту здійснюється згідно рішення 
власника.

2.1.1 Цільове завдання: медична практика, забезпечення змістовного дозвілля й відпочинку, 
зміцнення здоров'я, задоволення інтересів і духовних запитів дітей та учнівської молоді.

2.1.2 Створення Комунального підприємства «Дитячий заклад санаторного типу «Таврія» 
Херсонської обласної ради -  є ефективним використанням його виробничого і економічного



потенціалу. Підприємство вирішує питання оздоровчо -  реабілітаційних заходів переважно 
спеціалізованих дитячих груп.

2.1.3 Забезпечення кваліфікованої психолога -  соціальної допомоги.
2.1.4 Організація реабілітаційної служби.

2.1.5. Для досягнення наміченої мети КП ДЗСТ «Таврія» забезпечує р іш ення таких завдань:
- оздоровлення дітей та учнівської молоді;
- при наявності вільних місць -  сімейний відпочинок:
- ефективне використання матеріалів, фінансових, трудових ресурсів в процесі роботи;
- здійснення технічного переозброєння цехів їдальні, оздоровчого комплексу і допоміжних

дільниць культурно -  побутового призначення;
- систематичне підвищення добробуту членів госпрозрахункового колективу;
- ліквідація збитків і підвищення рентабельності роботи всіх служб;
- проведення організаційно -  технічних заходів по довершенню господарського механізму;
- вдосконалення кооперативних і бартерних зв’язків;
- організація туризму;
- надання додаткових послуг відпочиваючим;
- торговельно -  посередницька діяльність;
- організація комісійної торгівлі ;
- виробництво та закупівля сільгосппродукції у підприємств та громадян;
- організація громадського харчування в їдальнях, кафе, ресторанах;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- інша діяльність, яка не суперечить Статуту і не заборонена чинним законодавством;
- окремі види діяльності, що потребують одержання ліцензії.

2.1.6. КП ДДЗСТ «Таврія» здійснює такі основні види діяльності:
- організація соціальної реабілітації дітей та учнівську молодь, осіб із зони Чорнобильської 

катастрофи, в післяопераційний період, а також спортсменів, танцюристів ( специфічної 
категорії людей, пов’язаних з травмами);

- організація оздоровлення спеціалізованих дитячих змін, а при наявності вільних місць 
організація сімейного відпочинку з використанням цілющих властивостей природних умов 
дитячих курортної зони м. Скадовська. в тому числі:

- забезпеченням відпочиваючих відповідним обладнанням:
- забезпеченням відпочиваючих 5-ти разовим харчуванням;
- проведення культурно -  масових заходів для дітей і дорослих;
- створення необхідних умов, порядку і безпеки для відпочинку на території комплексу;
- організація роботи оздоровчо -  діагностичних кабінетів: 
бальнеології.

фізіотерапії.
інгаляції.
масажу і лікувальної гімнастики, 
стоматологічного.

забезпечення умов для санітарно -  гігієнічного і комунально -  побутового обслуговування 
відпочиваючих:
надання допомоги відпочиваючим під час приїзду і від'їзду;
торговельна, торговельно -  оптова, посередницька, торговельно - закупівельна та інша 
комерційна діяльність, створення з цією метою магазинів, інших торгівельних підприємств з 
метою одержання доходів.

2.1.7 Зміст, форми й методи оздоровчої, виховної, інформаційно-методичної, організаційно-
масової та спортивної роботи з дітьми й учнівською молоддю в КП ДЗ «Таврія» визначаються 
його керівником, профспілковим комітетом базового підприємства, установи, організації, 
батьками та з урахуванням специфіки національних, культурно-історичних традицій, 
загальнолюдських духовних надбань і цінностей.



2.1.8. Керівник КП ДЗ «Таврії» забезпечує необхідні умови для повноцінного оздоровлення, 
змістовного відпочинку й дозвілля дітей та учнівської молоді, розвитку їхніх творчих 
здібностей, занять фізичною культурою і спортом, туризмом, природоохоронною і 
краєзнавчою роботою, суспільно корисною працею.

2.1.9. КП ДЗ «Таврія» працює цілорічно, розміщується у власних стаціонарних приміщеннях. 
Терміни перебування дітей, підлітків та учнівської молоді в КП ДЗ «Таврія» визначаються 
директором з урахуванням місцевих природнокліматичних умов, вимог Державних санітарних 
правил улаштування, утримання і організації режиму дитячих оздоровчих закладів та за 
узгодженням з відповідними органами охорони здоров'я.

2.2. Прийняття дітей та учнівської молоді до КП ДЗ « Таврія» здійснюється на підставі 
оздоровчої путівки або згідно з завіреними списками, якщо направлення до оздоровниці 
провадиться установами й організаціями відповідно до укладених договорів, а також за 
наявності довідки лікувального закладу про стан здоров'я дитини, профілактичні щеплення та 
епідемічний стан середовища, в якому вона постійно перебуває.

2.2.1. З урахуванням вікових особливостей та інтересів дітей, учнівської молоді в КГІ ДЗ «Таврія» 
створюються загони й групи, наповнюваність яких складає: для дітей 6 - 9 років - 25 осіб. 10 - 
14 років - 30 осіб, старших 14 років - 35 осіб.

3. УПРАВЛІННЯ ОЗДОРОВЧИМ ЗАКЛАДОМ ТА КАДРОВЕ
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

3.1. Управління КП ДЗСТ «Таврія» здійснюється відповідно до даного Статуту на основі
використання принципів госпрозрахунку та поєднання прав власника майна і директора КП 
ДЗ «'і аврія».

3.1.1. Очолює КП ДЗСТ «Таврія» директор, який призначається Херсонською обласною радою і 
приймається на роботу на контрактній основі.

3.1.2. Директор КП ДЗСТ «Таврія» самостійно вирішує питання діяльності підприємства:
- встановлює штати і організаційну структуру КП ДЗСТ «Таврія». формує за наймом апарат

управління і його структурні підрозділи на основі договорів відповідно до чинного 
законодавства;

- розподіляє обов'язки між апаратами управління, затверджує положення про структурні
підрозділи КП ДЗСТ «Таврія»;

- координує і направляє роботу апарату управління і структурних підрозділів, що входять до
сакладу підприємства:

- здійснює зв'язок підприємства КП ДЗСТ «Таврія» з вищестоящими організаціями;
- представляє інтереси підприємства КП ДЗСТ «Таврія» в усіх підприємствах, фірмах,

організаціях;
- у межах своїх повноважень розпоряджається засобами і майном підприємства; — -
- створює, реєструє в установленому порядку необхідні для комерційної діяльності підприємства,

підрозділи, у т.ч. магазини, бази, тощо;
- заключає договори, у тому числі трудові, видає доручення;
- відкриває в банку розрахункові та інші рахунки;
- затверджує положення про преміювання робітників апарату управління і підрозділів;
- видає накази і дає вказівки, обов’язкові для виконання кожним працівником підприємства;
- забезпечує розгляд скарг, претензій і заяв робітників, а також відпочиваючих, вирішує інші

питання, пов’язані з соціальною реабілітацією і фінансово -  господарською діяльністю 
госпрозрахункового колективу:

- спису є за дозволом Херсонської обласної ради, згідно з чинним Законодавством, з балансу
зношене і морально -  застаріле майно. Відчуження майна проводиться за погодженням з 
Херсонською обласною радою згідно з чинним законодавством. ■



3.1.3. Директор має право: приймати будь -  які рішення і виконувати будь -  які функції 
управління, згідно з положенням даного Статуту, крім рішень і функцій, які входять у 
виняткову компетенцію власника.

3.1.4. З працівниками оздоровчого закладу згідно з чинним законодавством укладається трудовий 
договір, яким обумовлюються права та обов'язки працівників, а також зобов'язання 
керівництва оздоровчого закладу щодо їх матеріального та соціального забезпечення.

3.1.5. Умови і розміри оплати праці працівників оздоровчого закладу затверджується директором 
відповідно до чинного законодавства та нормативних документів центральних органів 
державної виконавчої влади. Працівники оздоровчого закладу, які за посадовими 
обов'язками і характером роботи повинні перебувати на території оздоровчого закладу 
цілодобово забезпечуються безплатним помешканням і пільговим харчуванням. У межах 
своїх повноважень і наявних коштів директор може надавати працівникам оздоровчого 
закладу також додаткові трудові та соціально-побутові пільги.

3.1.6. Працівники оздоровчого закладу повинні неухильно дотримуватись вимог трудової 
дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, етики стосунків, виконувати плани 
оздоровчо-виховної роботи, поважати гідність дітей, захищати їх від будь-яких форм 
фізичного чи психологічного насильства.

3.1.7. Усі працівники оздоровчого закладу в межах покладених на них обов'язків несуть 
персональну відповідальність за безпеку життя і здоров'я дітей та підлітків, які відпочивають 
і оздоровлюються в закладі.

Трудовий колектив виконує свої повноваження згідно з чинним законодавством.

3.1.8. Директор несе відповідальність за результати діяльності підприємства.

3.1.9. При тимчасовій відсутності директора КП ДЗСТ «Таврія» виконання його функцій у 
повному обсязі покладається на іншого члена трудового колективу.

3.2. Бухгалтерський звіт виконується головним бухгалтером, який підпорядкований директору, 
несе відповідальність і користується правами та обов’язками, поставленими чинним 
законодавством перед головним бухгалтером підприємства. Прийняття і звільнення 
головного бухгалтера здійснює директор.

3.2.1. Медичний контроль виконує завідуючим лікувальним комплексом, який підпорядковується 
директору, несе відповідальність і контролюється правами і обов’язками згідно з чинним 
законодавством.

4. ГОСПОДАРСЬКЕ УТРИМАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ

4.1. Діяльність КП ДЗСТ «Таврія» будується на принципі господарського розрахунку і частково
бюджетного фінансування згідно з даним Статутом і чинним законодавством України. 
Статутний фонд КП ДЗ «Таврія» складає 509513,10грн
(п ятсот дев ять тисяч п ятсот тринадцять гривен 10 копійок ). Збільшення або зменшення 
Статутного фонду здійснюється за рішенням засновника. Рішення про зміни Статутного 
фонду набуває чинності після внесення відповідних змін до Статуту у встановленому 
чинним законодавством порядку.

4.1.1. КП ДЗСТ «Таврія» самостійно планує свою господарську діяльність, проводить розрахунки 
і коригування вартості путівок, згідно з чинним законодавством реалізує путівки, здійснює 
матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, 
організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.



4.1.2. Майно, що закріплене за КП ДЗСТ «Таврія». є спільною власністю територіальних громад 
Херсонської області, управління яким здійснює Херсонська обласна рада. Основні засоби 
належать підприємству на правах господарського відання.

Матеріально-технічна база оздоровчого закладу включає приміщення, споруди, 
бладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме й нерухоме майно, 
що перебуває у його користуванні.

Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним 
власником ( уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження 
щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених Господарським 
Кодексом України та іншими законами.

4.1.3. Джерелами формування майна КП ДЗСТ «Таврія» є: 
грошові та матеріальні внески власника ( замовника);
доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, а також від інших видів господарської 
діяльності;
кредити банків та інших кредиторів за згодою обласної ради:
капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
придбання майна іншого підприємства, установи та організації:
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громад; 
інші джерела, що не заборонені законодавчими актами України;
Засновник має право поповнювати статутний фонд ( капітал) Підприємства майновими та 
грошовими внесками.

4.1.4. Матеріально -  технічне забезпечення досягається шляхом придбання матеріалів, 
устаткування, продуктів за д ійсними оптовими, закупівельними, роздрібними, 
прейскурантними цінами у порядку і на умовах, установлених підприємств за прямими 
договорами з постачальниками, замовниками, населенням від власної виробничої вартості.

4.1.5. Витрати на утримання оздоровчого закладу проводяться відповідно до кошторису, 
затвердженого директором КП ДЗ «Таврія».

Вартість путівки визначається директором на підставі діючих нормативно-правових актів 
цен тральних і місцевих органів виконавчої влади та чинного законодавства.

Відповідно до чинного законодавства операції з продажу путівок на лікування та 
відпочинок дітей в оздоровчих закладах не підлягають оподаткуванню на додану вартість.

Директор оздоровчого закладу має право установлювати пільгову вартість путівок для 
окремих категорій дітей.

4.1.6. Оздоровчий заклад веде податковий і бухгалтерський облік своєї роботи, статистичну 
звітність у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

4.1.7. Інвентаризація майна та ревізія фінансово-господарської діяльності оздоровчого закладу 
проводяться по закінченні оздоровчого сезону . Акт ревізії та фінансовий звіт 
надсилаються організаціям, які брали участь у фінансуванні та утриманні оздоровчого 
закладу.

. /
4.1.8. Відповідно до чинного законодавства оздоровчий заклад безоплатно користується 

земельною ділянкою, на якій він розташований.
Місцеві органи державної виконавчої влади можуть встановлювати для оздоровчого 

закладу відповідні пільги в оплаті комунально-побутових, торговельних і медичних послуг, 
звільняти його від сплати місцевих податків і зборів.

4.1.9. Вимоги до території, споруд і будівель оздоровчого закладу, його обладнання визначаються 
чинними будівельними, санітарно-гігієнічними правилами й нормами. Перед початком 
оздоровчого сезону оздоровчий заклад приймається в експлуатацію комісією за участю 
представників відповідних органів державної виконавчої влади й місцевого самоврядування, 
санітарно-епідеміологічної служби, пожежного нагляду, державної інспекції з охорони 
праці.



4.2. З прибутку, одержаного з реалізації путівок, відшкодовуються матеріальні і прирівняні до 
них витрати: оплата праці, податки, орендна плата, страхові платежі, проценти по кредитам, 
ремонтно -  будівельні і підготовчі до сезону роботи. Залишок прибутку, за погодженням 
власником, надходить у розпорядження підприємства КП ДЗСТ «Таврія».

4.2.1. Основні засоби, що є спільною власністю територіальних громад області, і знаходиться на 
балансі КП ДЗСТ «Таврія», можуть надаватися третім особам в оренду виключно за 
рішенням Херсонської обласної ради.

4.2.2. Передача земельних ділянок, які знаходяться в користуванні КП ДЗСТ «Таврія», третім 
особам здійснюється виключно за погодженням з Херсонською обласною радою.

5.ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ І 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. Трудові відносини членів трудового колективу регулюється законодавством про працю з 
урахуванням особливостей, установлених даним Статутом.

5.2. Кожний член колективу має право на оплату, згідно з трудовим внеском в загальний 
результат праці.

5.3. Повноваження трудового колективу реалізується загальними зборами, а в період між зборами 
профспілковим комітетом, що обирається зборами строком на 1 рік.

Перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг вирішується
адміністрацією за участю органу, уповноваженого представляти інтереси трудового колективу.

6. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Припинення діяльності ( злиття, приєднання, проділ, перетворення, ліквідація) КП ДЗСТ 
«Таврія» здійснюється за рішенням Херсонської обласної ради або рішенням суду.

6.2. При реорганізації і ліквідації КП ДЗСТ «Таврія», звільненим працівникам гарантується 
додержання їх прав та інтересів, відповідно до трудового законодавства України.

6.3. Ліквідація КІІ ДЗСТ «Таврія» здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється 
Херсонською обласною радою або судом. За їх рішенням ліквідація проводиться самим 
Підприємством.

6.4. КП ДЗСТ «Таврія» вважається реорганізаційним або ліквідованим з моменту виключення 
його з державного реєстру України.

7. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

7.1. За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази оздоровчий заклад 
має право встановлювати прямі зв'язки й укладати угоди про співробітництво в організації 
оздоровлення й відпочинку дітей та учнівської молоді з підприємствами, навчальними 
закладами, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством 
порядку.


