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Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної 
допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова" Харківської міської ради (КНП "МКЛШНМД ім. проф. О.І. 
Мещанінова" ХМР), далі по тексту - Підприємство,  є лікувально-профілактичним закладом охорони 
здоров’я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність, основною ознакою якої є самостійність, 
систематичність, спрямованість на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети 
одержання прибутку.
Підприємство є правонаступником усіх майнових та немайнових прав, обов’язків комунального закладу
охорони здоров’я «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. 
проф. О.І. Мещанінова», 
1.1. Підприємство підпорядковано та підзвітне Департаменту охорони здоров’я Харківської міської 
ради.
1.2. Засновником Підприємства є Харківська міська рада (далі - Засновник).
Підприємство створено та зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність 
відповідного неприбуткового підприємства.
1.3. Власником  майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради (далі – 
Власник). 
1.4. Підприємство є юридичною особою публічного права, яке згідно з чинним законодавством: 
- має самостійний баланс, поточні рахунки та може мати інші рахунки  в органах Державного 
казначейства міста Харкова, банках;
- діє на підставах бюджетного та інших джерел фінансування;
- має печатку, штамп, бланки зі своїм найменуванням;
- володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним Власником (уповноваженим ним
органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених 
Господарським кодексом України та іншими законами, а також Власником майна (уповноваженим ним 
органом);
- може бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах;
- в межах своїх повноважень укладає від свого імені правочини з юридичними та фізичними особами.
Підприємство є неприбутковим унітарним комунальним підприємством. 
Основним плановим документом Підприємства є фінансовий план.
        На виконання визначених цим Статутом завдань та функцій, Підприємство здійснює наступні види
діяльності:

- Діяльність лікарняних закладів; 
-  Загальна медична практика;         
- Спеціалізована медична практика;  
- Стоматологічна практика;  
- Інша діяльність у сфері охорони здоров’я; 
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого  нерухомого майна. 


