Проект

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 червня 2019 року № 4741-VII «Про затвердження положень та статутів комунальних установ, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у новій редакції»


Відповідно до статей 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України, з метою приведення                            у відповідність Положення про комунальну установу «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона» виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

          1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                          «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 червня                        2019 року № 4741-VII «Про затвердження положень та статутів комунальних установ, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у новій редакції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М. 


Міський голова                                                                          		Г. Труханов

Керуюча справами                                                                           	О. Оніщенко

 
Вик.: Китайська 705-10-90
         (Байдан 705-93-87)
 





Додаток
							до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
							від
							№

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 червня 2019 року                  № 4741-VII «Про затвердження положень та статутів комунальних установ, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у новій редакції»

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування                в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України, з метою приведення у відповідність Положення про комунальну установу «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона» у зв’язку з ліквідацією філії ІІ відділення комунальної установи Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 12 червня                    2019 року № 4741-VII «Про затвердження положень та статутів комунальних установ, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у новій редакції», виклавши додаток 6 до рішення у новій редакції (додається).

2. Доручити директору комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона» здійснити заходи                            з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.


Міський голова                                                              			Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами                                                                            	О. Оніщенко
Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від
№

 «Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від 12 червня 2019 року 
№ 4741-VII

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ГЕРІАТРИЧНИЙ ДІМ МИЛОСЕРДЯ
ІМЕНІ СВЯТОГО ЦІЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА»
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ГЕРІАТРИЧНИЙ ДІМ МИЛОСЕРДЯ ІМЕНІ СВЯТОГО ЦІЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА»                     (далі – Установа) є установою соціального захисту населення, заснованою              на власності територіальної громади міста Одеси.
Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). Установа підзвітна і підконтрольна Засновнику.
Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради                                (далі – уповноважений орган).
1.2. Найменування Установи:
1.2.1. Повне: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ГЕРІАТРИЧНИЙ ДІМ МИЛОСЕРДЯ ІМЕНІ СВЯТОГО ЦІЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА».
1.2.2. Скорочене: КУ «ДІМ МИЛОСЕРДЯ».
1.3. Місцезнаходження Установи: Україна, 65080, м. Одеса, вул. Героїв Крут, 12.
1.4. Установа є бюджетною неприбутковою установою.
1.5. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», нормативно-правових актів, рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу та цього статуту.
1.6. Установа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до вимог чинного законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Установи. 


1.7. Установа є юридичною особою. 
1.8. Установа веде згідно із чинним законодавством України бухгалтерський облік і фінансово-господарську діяльність, має рахунки                   в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки, необхідні                 для організації своєї роботи.
1.9. Установа має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.10. Структура, штатний розпис та кошторис Установи затверджуються уповноваженим органом.
1.11. Установа є правонаступником комунальних установ «Центр милосердя імені Матері Терези» та «Геріатричний пансіонат для самотніх осіб пенсійного віку».

2. Мета та завдання діяльності Установи

2.1. Установа створена з метою забезпечення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, особам                       з інвалідністю, які втратили здатність до самообслуговування.
2.2. Основними завданнями діяльності Установи є:
2.2.1. Організація цілодобового соціально-медичного стаціонару для проживання одиноких непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане перебування в Установі та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом.
2.2.2. Організація надання особам, що проживають в Установі, медичної допомоги, забезпечення необхідними медикаментами (в межах встановлених норм).
2.2.3. Забезпечення раціональним харчуванням, у тому числі і дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров'я осіб, що проживають                      в Установі, в межах натуральних норм харчування.
2.2.4. Забезпечення осіб, що проживають в Установі, одягом, взуттям і м'яким інвентарем відповідно до встановлених соціальних норм і нормативів.
2.2.5. Забезпечення соціальної послуги згідно з Державним стандартом стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування і не набули такої здатності.
2.2.6. Створення умов, що сприяють адаптації у новому середовищі громадян похилого віку, у тому числі осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці.
2.2.7. Організація культурно-масової, психологічної та духовної підтримки з урахуванням стану здоров’я та віку осіб, що проживають                       в Установі.
2.2.8. Надання послуги громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою та мають родичів, які повинні за законом, але не мають можливості забезпечувати їм догляд та допомогу з відшкодуванням вартості на їх утримання.   
2.2.9. Організація ритуальних послуг для поховання самотніх осіб, які проживали в Установі.
2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Установою після отримання відповідного дозволу (ліцензії).
2.4. Надання додаткових платних послуг та здійснення іншої діяльності Установою здійснюється згідно з чинним законодавством України.

3. Порядок поселення, проживання та відрахування з Установи

3.1. Рішення про поселення до Установи приймається Піклувальною радою департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на підставі наступних документів: 
- особистої заяви громадянина похилого віку, у тому числі особи                    з інвалідністю про його прийом до Установи;
- паспорта громадянина України або іншого документа, що засвідчує особу;
- медичної картки про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду;
- довідки про розмір призначеної пенсії;
- довідки про склад сім'ї;
- довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до Установи (за наявності групи інвалідності).
Безпосередньо поселення громадян до Установи здійснюється на підставі наказів директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та директора Установи.
3.2. Загальними протипоказаннями для поселення до Установи є:
- туберкульоз;
- венеричні захворювання;
- гострі інфекційні захворювання;
- злоякісні пухлинні захворювання;
- цукровий діабет у стадії декомпенсації;
- інтелектуальні порушення;
- психічні захворювання; 
- алкоголізм та наркоманія.
3.3. Відрахування з Установи здійснюється:
- на підставі особистої заяви особи, яка перебуває в Установі за власним бажанням;
- у зв’язку з виникненням у підопічного психічного розладу, що перешкоджає перебуванню в Установі;
- у зв’язку з переведенням до іншої установи згідно зі статусом підопічного;
- за особистою заявою підопічного і на підставі довідки про 
наявність у нього житлової площі або письмової згоди родичів про 
можливість його утримувати і забезпечувати їх догляд;
- за систематичне грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку Установи, у тому числі: вживання алкоголю, наркотичних та інших токсичних препаратів та самовільне залишення Установи;
- на підставі несплати послуг, що надаються Установою за Договором на відшкодування витрат на утримання підопічного.
Відрахування здійснюється за рішенням Піклувальної ради департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на підставі наказів директора департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та директора Установи.

4. Майно Установи

4.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та закріплюється за Установою на праві оперативного управління.
4.2. Майно Установи складають основні фонди та оборотні засоби,                    а також інші матеріальні та нематеріальні активи, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Установи.
4.3. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим без згоди Засновника. Списання майна Установи, відчуження або передача в користування проводиться з підстав та в порядку, визначених чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради,                  її виконавчого комітету та розпорядженням міського голови.
4.4. Збитки, заподіяні Установі в результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються Установі                           у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. Права та обов’язки Установи

5.1. Установа має право:
5.1.1. Самостійно планувати свою діяльність згідно з метою та предметом своєї діяльності.
5.1.2. Визначати основні напрями розвитку Установи відповідно до комплексних і цільових програм міста Одеси з питань, що входять до компетенції Установи, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.
5.1.3. У разі виробничої необхідності вносити пропозиції уповноваженому органу про оперативний перерозподіл штатної чисельності і категорій посад з обґрунтуванням цих переміщень.
5.1.4. Створювати відділення та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи.


5.2. Обов'язки Установи:
5.2.1. Утримувати в належному стані основні фонди, устаткування та технічне обладнання.
5.2.2. Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями.
5.2.3. Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан приміщень Установи.
5.2.4. Забезпечувати дотримання вимог законодавства про працю, правила і норми охорони праці, техніки безпеки.
5.2.5. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені чинним законодавством України.
5.2.6. Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до чинного законодавства України.
5.2.7. Здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування та технічного обладнання.
5.2.8. Розглядати в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.
5.2.9. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до чинного законодавства України.
5.2.10. Інформувати уповноважений орган про результати своєї діяльності у визначені строки.

6. Управління Установою
 
6.1. До виключної компетенції Засновника належить:
6.1.1. Затвердження статуту Установи, внесення до нього змін.
6.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
6.2. Керівництво Установою здійснює директор.
6.3. Призначення та звільнення директора з посади здійснюється міським головою за поданням керівника уповноваженого органу.
6.4. Директор Установи:
6.4.1. Несе персональну відповідальність за діяльність Установи,  додержання вимог чинного законодавства України, рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів уповноваженого органу та цього статуту.
6.4.2. Приймає та звільняє працівників згідно із законодавством України про працю.
6.4.3. Затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку Установи.
6.4.4. Затверджує Правила внутрішнього розпорядку для осіб, які проживають в Установі.
6.4.5. При виконанні покладених на Установу завдань представляє без довіреності інтереси Установи в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях та судах.
6.4.6. Укладає договори з питань, що належать до його компетенції, контролює їх виконання.
6.4.7. Організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
6.4.8. Відповідає за добір та розстановку кадрів, виховну роботу                        з кадрами, професійну підготовку працівників Установи.
6.4.9. Відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених чинним законодавством України.
6.4.10. Затверджує посадові інструкції працівників Установи.
6.4.11. Контролює дотримання працівниками Установи та особами,                 які проживають в Установі, чинного законодавства України, Правил внутрішнього розпорядку Установи.
6.4.12. Розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Установи. Проводить особистий прийом громадян.
6.4.13. У порядку, встановленому чинним законодавством України, застосовує заохочення та заходи дисциплінарного впливу до працівників Установи.
6.5. Накази директора Установи та доручення, що відповідають вимогам чинного законодавства України, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Установи.
 
7. Фінансова і виробничо-господарська діяльність Установи
 
7.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі її кошторису, що затверджується уповноваженим органом, за рахунок бюджету міста Одеси.
7.2. Джерелами формування кошторису Установи є:
- кошти міського бюджету;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому чинним законодавством України, у тому числі:
- кошти, отримані від надання платних послуг населенню, а також за договорами з підприємствами, організаціями та установами;
- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені чинним законодавством України.
7.3. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.
7.4. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), уповноваженого органу                  та інших, пов’язаних з ними, осіб.  

8. Зміни до статуту

8.1. Зміни до статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

9. Припинення діяльності Установи

9.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
        	9.2. Реорганізація Установи здійснюється на підставі рішення Засновника в порядку, визначеному чинним законодавством України. 
9.3. Ліквідація Установи здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
9.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
9.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи».



Секретар ради                                                                                 О. Потапський









Інформація 
до проекту рішення виконавчого комітету 
 Одеської міської ради «Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до рішення Одеської міської ради             № 4741-VII від 12 червня 2019 року «Про затвердження положень та статутів комунальних установ, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у новій редакції»

Суть питання: 
Зміни до статуту комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона», діяльність якої спрямовує та координує департамент праці та  соціальної політики Одеської міської ради, проводяться у зв’язку з прийняттям рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                № 321 від 29.08.2019 року «Про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради частини нежитлових приміщень першого поверху, підвалу, горища та гаража загальною площею 994,6 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ясна, 6», а саме виключення ІІ відділення комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона», враховуючи передачу зазначеного приміщення. 
 
Очікуваний результат: 
Приведення статуту комунальної установи у відповідність до вимог діючого законодавства України, з метою ефективної реалізації повноважень у сфері соціального захисту населення.

Можливі ризики: відсутні.

Фінансовий результат: відсутній.

Пропонується: 
Внести зміни до рішення Одеської міської ради Одеської міської ради                  № 4741-VII від 12 червня 2019 року «Про затвердження положень та статутів комунальних установ, координацію діяльності яких здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у новій редакції. 


Директор департаменту
праці та соціальної політики
Одеської міської ради                                                                     О.П. Китайська


