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ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ



1. З А Г А Л Ь Н І  П О Л О Ж Е Н Н Я
1.1. Обласне комунальне підприємство “Ліки Херсонщини» Херсонської обласної 

ради створене на підставі Рішення Херсонської обласної ради № від є
п ь | * | Л $ н о с т і  територіальних громад сіл, селищ, міст області (далі -  
обласно! комунальної власності).

• і Здлтбласие комунальне підприємство “Ліки Херсонщини” Херсонської обласної 
ради:(далі -  Підприємство) засновано на обласній комунальної власності, за переліком:

.№•
з/іт

Назва об”єкта Юридична адреса.

1. Аптека №  1 м. Херсона - філія обласного комунального 
медико-фармацевтич і-іого підприємства 
“ Херсоноблфармація” Херсонської обласної р.ади

м. Херсон, 
пул. Суворова, 57

0 
с - . Центральна района, аптека № 65 м. Херсона - філія 

обласного комунального медико-фармацевтичного 
підприємства “Херсоноблфармація” Херсонської обласної 
ради

м. Херсон,
вул. Комкова, 75 ґ

3. Центральна района аптека № 114 м. Херсона - філія 
обласного комунального медико-фармацевтичного 
підприємства “ Херсоноблфармація” Херсонської обласної 
ради

м. Херсон, 
вул. І. Кулика, 135

4. Міжлікарняна аптека № 139 м. Херсона -  
філія обласного комунального медико-фармацевтичного 
підприємства “ Херсоноблфармація” Херсонської обласної 
ради

м. Херсон, 
вул. Миру,43

5. Майновий комплекс об 'єкта спільної власності 
територіальних громад області аптеки № 92

м. Херсон,
вул. 49 Гвардійської
дивізії, 33

1.3. Повна назва Підприємства 
українською мовою:

Скорочена назва українською мовою:

Обласне комунальне підприємство “Ліки 
Херсонщини” Херсонської обласної ради;

ОКП “Ліки Херсонщини”;

Повна назва Підприємства російською Областное коммунальное предприятие “Лики
Херсонщини” Херсонского областного совета; 

ОКП “Лики Херсогтщины ” ;

мовою:

Скорочена назва Підприємства 
російською мовою:

1.4. Місцезнаходження 
Підприємства:

1.5. Підприємство є комунальним унітарним комерційним підприємством.

Україна, м. м. Херсон, вул. І. Кулика, 135

2. Ю Р И Д И Ч Н И М  СТА Т У  С
■ 2.1. Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом, діяльність якого 

здійснюється на основі і згідно з порядком, передбаченим
України та цим Статутом. Власником Підприємства є територіальн^-ромаїти^ерсбінсьурі 
області.. уХ /

2.2. Підприємство користується правом -повного госгіодабрь^бпс 
передано йому Власником (крім прав, які належать тільки В Д л с ^ |у  
баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, круглу п е ч а т е й  ш 
штамп і бланки зі своїм-найменуванням, фірмовий знак для тощи 
погодженням з Власником . майна, від свого імені у  к л ад д  і-
кредитами банків та інших фінансових установ, вести зовнішні'Ь^кфрмічну

П - З І 1 І

адлй'п і и і



виконувати покладені на нього обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, 
господарському або третейському судах. щ ш

2.3. Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Дош Ж Ш М Ш •
М у# # 1його складу входять аптечні заклади, інші відокремлені та‘ *неві, 

підрозділи, створювані для виконання статутних завдань підприємства.
2.4. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного йому 

майна, відповідно до порядку, передбаченого законодавством.
Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Власника. Власник відповідає за 

зобов'язаннями підприємства в межах переданого йому майна.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕ Т ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Метою діяльності Підприємства є здійснення виробництва лікарських засобів, 

торгівельної діяльності та іншої діяльності для задоволення громадських потреб 
суспільства в лікарських засобах і виробах медичного призначення, медичному 
обладнанні,здійснення медичної практики в межах визначених відповідної ліцензії, а 
також одержання прибутку в інтересах територіальних громад, Підприємства та 
трудового колективу.

3.2. Предмет діяльності Підприємства:
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими 

засобами;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, 

пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів;

- закупівля, зберігання, контроль якості, реалізація лікарських засобів, діючих 
речовин (субстанцій), хімреактивів та лабораторного посуду, допоміжних речовин і 
матеріалів, парафармацевтичної продукції, деззасобів, імуно-біологічних та ветеринарних 
препаратів, харчових добавок (БАД), предметів медичного призначення, виробів санітарії 
і гігієни, парфюмерно-косметичної продукції, медичного обладнання.

транспортно-експедиційне обслуговування структурних підрозділів, 
Підприємства, надання транспортно-експедиційних послуг іншим замовникам;

здійснення міжнародних, міжміських, міських вантажно-пасажирських 
автоперевезень, ремонт автотранспорту;
Здійснення будівельних та ремонтних робіт;

- здійснення медичної практики ;
- торговельно-посередницька діяльність у здійсненні купівлі-продажу усіх видів 

продукції та товарів згідно з чинним законодавством України;
- здійснення наукової діяльності, організація і проведення науково-дослідних робіт;
- здійснення рекламної та інформаційної діяльності, маркетингових досліджень на 

фармацевтичному ринку;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству.
3.3. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу (ад ^Щ Г : 

Підприємством у порядку, визначеному законом.

4. СТА ТУТНИЙ ФОНД ТА МАЙНО
4.1. Статутний фонд підприємства становить
4.2. Майно Підприємства складається з виробничих і 

цінностей, вартість яких відображається в самостійному 
Підприємства є обласною комунальною власністю і належитЬуПІ
повного господарського відання. Здійснюючи ці права, Підприєг
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законодавства використовує зазначене майно на свій розсуд, попередньо доводячи свої 
наміри до відома Власника.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
кошти,,передані йому Власником або уповноваженим ним органом;

щ е? ш -явь. т - доходи, одержані від реалізації товарів та продукції, послуг, від інших видівЦі І ш  8 • і іртг»іроеподаріеькрі Дія ді»нрсті Дії дприємства;
- кредити банків;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян; 

- інші джерела, що не заборонені законодавством України.
4.4. Відчуження, списання та передача в заставу основних засобів, які закріплені за 

Підприємством, здійснюється за погодженням з Власником або уповноваженим ним 
органом відповідно до чинного законодавства.

4.5. Підприємство володіє, користується землею та іншими природними ресурсаьу ̂  
згідно з метою своєї діяльності і відповідно до чинного законодавства.

5. ПРАВА І  ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Підприємство має право:
5.1.1. самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні 

напрямки своєї діяльності згідно з галузевими науково-технічними прогнозами і 
пріоритетами, кон’юнктурою ринку продукції, праці, послуг та економічної ситуації, 
необхідністю розвитку Підприємства, його інфраструктури та зростання доходів;

5.1.2. здійснювати відносини з іншими юридичними, фізичними особами в усіх 
сферах господарської діяльності на підставі угод і чинного законодавства України;

5.1.3. реалізовувати товари, продукцію, за цінами і тарифами, що встановлені 
самостійно, а у випадках, передбачених законодавством України - за фіксованими або 
державними цінами;

5.1.4. створювати свої аптечні заклади, інші відокремлені та невідокремлені 
структурні підрозділи з правом або без права відкриття поточних і розрахункових 
рахунків, і затверджувати положення про них;

5.1.5. залучати кредити банків та інших фінансових установ під заставу товарів в 
обігу, що спрямовуються на здійснення комерційної діяльності;

5.1.6. здавати в оренду окреме, індивідуально визначене майно, нежитлові 
приміщення, складські площі, в порядку чинного законодавства.

5.2. Підприємство:
5.2.1 самостійно визначає напрямки своєї фінансово -  господарської діяльності і 

перспективи його розвитку, здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до 
чинного законодавства;

5.2.2. розпоряджається своєю продукцією, товарами, товарно -  матеріальними 
цінностями, прибутком;

5.2.3. самостійно визначає структуру Підприємства, структуру 
Підприємством і встановлює штати;

5.2.4. затверджує Положення про аптечні заклади, 
невідокремлені структурні підрозділи Підприємства;

5.2.5. здійснює будівництво, реконструкцію, капітальний реі
5.2.6. закуповує необхідні матеріальні ресурси у підприємед?: 

незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб, залуч§єудр§що^
5.3. Підприємство зобов’язане:



г . ; 6.5. Р іііщщя з. питань, які стосуються трудових відносин соціального розвитку 
Підприємства, розробляються і приймаються його органами управління за участю 
тІ^%Рс% ^ Р >л^їст^-)||і ^йсЦноваженого ним органу і відображаються в колективному 
договорі.%

7. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Підприємство в своєму складі може мати аптечні заклади, відокремлені та 
невідокремлені структурні підрозділи, які можуть бути закладами охорони здоров”я, або 
виконувати статутні завдання Підприємства, не пов’язані з системою закладів охорони 
здоровая, заняття медичною та фармацевтичною діяльністю.

7.2. Структурні підрозділи, що діють на підставі відповідних положень, 
затверджених наказом керівника підприємства.

8. ГОСПОДАРСЬКА І  СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської 
діяльності Підприємства є прибуток.

8.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після сплати матеріальних 
та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати платежів до бюджету, 
відсотків за кредити банків, внесків, які передбачені законодавством України, податків 
залишається в повному його розпорядженні для:

- спрямування частини прибутку Підприємства на виконання програм соціального 
захисту ветеранів та інвалідів війни, інших вразливих верств населення, здійснення 
капітальних видатків на підтримку та розвиток мережі аптечних закладів області;

- додаткового соціального заохочення трудових колективів аптечних закладів, 
відокремлених структурних підрозділів Підприємства за підсумками господарської 
діяльності відокремленого структурного підрозділу;

- додаткового матеріального забезпечення аптечного закладу,. відокремлених 
Структурних підрозділів Підприємства для розвитку їх мережі, на здійснення поточного, 
капітального ремонту, придбання основних засобів за підсумками господарської 
діяльності аптечного закладу, відокремленого структурного підрозділу.

8.4. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї 
діяльності, веде статистичну звітність. Порядок організації та ведення бухгалтерського 
обліку і надання фінансової та статистичної звітності визначається діючим 
законодавством України.

8.5. Ревізія, перевірка та аудит діяльності Підприємства здійснюється відповідно до 
чинного законодавства України.

9 . п р и п и н е н н я  діяльності піапгиеіііЬшк—-
£ /

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється^
(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) та л||сві|да||ії"3і 
або уповноваженого ним органу, суду згідно з порядком Їїї**и " і 
законодавством.

У разі реорганізації Підприємства сукупність його пЩ1|
до правонаступників.

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється л і к в і д г ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш д ,  яка 
створюється Власником або уповноваженим ним органом, а у разі ліквідації Підприємства



5.3.1. створювати належні умови для праці, забезпечувати дотримання 
законодавства про працю і охорону праці, техніку безпеки, соціальне страхування;

5.3.2. здійснювати заходи по вдосконаленню системи оплати праці працівників з 
метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах сврЩпр^ці, так і в 
загальних підсумках роботи Підприємства;

а  та ч-%й§г Ь ^  й ^  |5.3.3. виконувати норми законодавства, що стосуються охорони навколишнього
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення 
екологічної безпеки.

5.4. Підприємство не має право:
5.4.1. самостійно безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним 

особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом;

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основі 
поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна і прав 
трудового колективу на участь в управлінні. Права трудового колективу або органу, що 
представляє його інтереси (профспілковий комітет) на участь в управлінні узгоджуються в 
Колективному договорі.

6.2. Підприємство очолює Генеральний директор.
6.3. Генеральний директор призначається і звільняється з посади сесією обласної 

ради та працює на контрактній основі. Від імені Власника контракт з Генеральним 
директором підписує Голова обласної ради.

6.4. Генеральний директор
- самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, які не суперечать Статуту, 

крім питань які пов’язані з відчуженням, списанням, передачею в заставу майна та активів 
для отримання кредитів.

- видає накази з усіх питань діяльності Підприємства;
- діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у всіх установах, 

організаціях, закладах;
- укладає кредитні договори з банками та іншими фінансовими установами під 

заставу товарів в обігу що спрямовуються на здійснення комерційної діяльності;
- укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банків поточні та інші 

рахунки;
- визначає та затверджує структуру Підприємства, структуру управління 

Підприємством і встановлює штати, затверджує положення про аптечні заклади, інші 
відокремлені та невідокремлені структурні підрозділи;

- затверджує фінансові плани та кошториси видатків аптечних закладів та 
структурних підрозділів Підприємства;

- згідно з трудовим законодавством, призначає на роботу та звільняє з роботи 
працівників, головного бухгалтера, заступників Генерального директора, завідувачів 
аптечних закладів та їх працівників; керівників інших відокремлених та невідокремлених 
структурних підрозділів,

- застосовує до працівників підприємства заходи заохоченнц^а 
дисциплінарної і матеріальної відповідальності; / /

- укладає з трудовим колективом колективний договір; *, і*“|_П О  ‘’1 "і
, . . к %жл- встановлює форми і системи оплати праці, конкретнуеожіщ 

посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат згіднс|| ріцпії 
та колективним договором; З А Г А Л Ь Н И Й

- несе повну відповідальність за стан та діяльність підприємства:)



ла рішенням суду (або господарського суду) -  ліквідаційною комісією, яка призначається 
цими органами.

9.3. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його 
кредиторів і дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів 
Підприємства, складає ліквідаційний баланс.

9.5. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, 
гарантується захист їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.6. Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного 
державного реєстру України.

по управлінню Підприємством.
Кредитори та інші юридичні особи, які знаходять х з

Підприємством, повідомляються про його ліквідацію в пись

а п а р а т


