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P Õ H I K I R I

1

Üldsätted

1.1

Tallinna Pelgulinna Haigla (edaspidi: haigla) on

munitsipaalasutus, mille koosseisus on somaatiline statsionaar,
sünnitusmaja koos Naiste Nõuandlaga, Pelgulinna Haigla
polikliinik, Kalamaja Lastepolikliinik ja Kopli Polikliinik.
1.2

Haigla ametlik nimetus on:

eesti keeles

- Tallinna Pelgulinna Haigla;
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inglise keeles - Tallinn Pelgulinna Hospital.
1.3

Haigla juriidiline aadress on:

Sõle tn 16
EE0006, Tallinn.
1.4

Haigla on juriidiline isik, riikliku Tallinna Pelgulinna

Haigla õigusjärglane, millel on Tallinna linnavapi
kujutise ja oma nimetusega pitast, sümboolika, iseseisev bilanss
ja arveldusarve pangas.
1.5

Haigla kõrgemalseisvaks organiks on Tallinna Sotsiaal- ja

Tervishoiuamet (edaspidi: kõrgemalseisev organ).
1.6

Haigla juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi

õigusaktidest, Tallinna Linnavolikogu määrustest ja otsustest,
Tallinna Linnavalitsuse määrustest, korraldustest ja
protokollilistest otsustest, käesolevast põhikirjast ning
kõrgemalseisva organi poolt oma pädevuse piires antud
käskkirjadest.
1.7

Haigla omandab juriidilise isiku õigused alates haigla

registreerimisest seadusega ettenähtud korras.

2

Põhiülesanded

2.1

Haigla põhiülesandeks on ravi ja profülaktiline tegevus.

2.2

Vastavalt oma põhiülesandele haigla tegeleb haiguste

profülaktikaga ja plaanilise ning vältimatu meditsiinilise abi
osutamisega oma teeninduspiirkonnas ja mõnede erialade osas ka
Tallinna ja Põhja-Eesti maakondade ulatuses.

3

Haigla vara ja vahendid

3.1

Asutamisel antakse haigla haldusesse linnavara vastavalt

üleandmise-vastuvõtmise aktile. Tulu, mis on saadud linnavara
valdamise, kasutamise või käsutamise tulemusena, kuulub Tallinna
linna omandusse. Linnavaraks on ka intellektuaalne omand, mis on
loodud munitsipaalteenistuses olevate isikute ametialase tegevuse
läbi või omandatud linnavara arvel.
3.2

Haigla valdab, kasutab ja käsutab oma vara lähtudes oma

tegevuse eesmärkidest ning Tallinna Linnavolikogu poolt linnavara
valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks kehtestatud
eeskirjadest (edaspidi: linnavarade eeskirjad), haigla asutamise
eemärkidest ning käesolevast põhikirjast.
3.3

Haigla vastutab oma kohustuste täitmise eest tema bilansis

oleva linnavaraga, millele võib vastavalt kehtivale
seadusandlusele pöörata sissenõude.
3.4

Kahtluse korral, et haigla võib muutuda maksujõuetuks, on
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ta kohustatud sellest informeerima kõrgemalseisvat organit.
3.5

Haigla ei vastuta kõrgemalseisva organi kohustuste eest,

kõrgemalseisev organ ei vastuta haigla kohustuste eest.
3.6

Haigla koostab ise oma meditsiinilise ja majandusliku

tegevuse plaanid, lähtudes oma tegevuse eesmärkidest ja
käesolevast põhikirjast.
3.7

Haiglal on õigus tema bilansis olevat linnavara müüa, üle

anda bilansist bilanssi, välja rentida, anda kasutamiseks või
laenuks, samuti seda bilansist maha kanda, kui see on kulunud või
moraalselt vananenud kooskõlas vabariigi ja Tallinna
õigusaktidega.
3.8

Haigla rahalised vahendid moodustuvad:
3.8.1 Tallinna linna eelarvest saadud vahenditest;
3.8.2 haigekassa poolt terviseuuringute ja ravi eest
tasutud summadest;
3.8.3 ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulude
tasudest;
3.8.4 visiiditasudest;
3.8.5 tasuliste meditsiiniteenuste tasudest;
3.8.6 haigla ruumide, inventari jne rentimisest saadud
tuludest;
3.8.7 asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide
sihteraldistest;
3.8.8 ühingute, liikumiste ja eraisikute vabatahtlikest
annetustest.

3.9

Haiglal on õigus kasutada oma rahalisi vahendeid põhikirjas

ettenähtud tegevuseks ja järgides kehtivat seadusandlust.
3.10 Haiglal on õigus võtta pangalaenu või saada tagastamatut
finantsabi aastaeelarves kinnitatud summade ulatuses kooskõlas
Tallinna õigusaktidega. Tagastamatu abina saadud vara võetakse
koheselt arvele kehtestatud korras ning sellest informeeritakse
kõrgemalseisvat organit.
3.11 Haiglal on õigus kooskõlas oma tegevuse eesmärkidega osta
ja rentida kinnis- ja vallasvara juriidilistelt ja füüsilistelt
isikutelt.
3.12 Haiglal on õigus sõlmida lepinguid Eesti Vabariigi ja
välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega arvestades Tallinna
õigusaktidega kehtestatud piiranguid.
3.13 Haiglal on õigus asutada juriidilisi isikuid, samuti osaleda
teiste juriidiliste isikute tegevuses oma põhikirjaliste
ülesannete täitmisel Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.
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4

Haigla juhtimine

4.1

Haiglat juhib peaarst, kelle kinnitab linnapea ettepanekul

ametisse Tallinna Linnavalitsus. Töölepingu peaarstiga sõlmib ja
lõpetab kõrgemalseisev organ Tallinna Linnavalitsuse korralduse
alusel.
4.2

Haigla peaarst:
4.2.1 tegutseb haigla nimel ilma volitusteta ja esindab
haiglat kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, teistes
ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides, samuti
suhetes füüsiliste isikutega;
4.2.2 käsutab haigla vara, sõlmib lepinguid, annab välja
volitusi ning avab pankades arvelduskontosid ja muid arveid
vabariigi ja Tallinna õigusaktidega ning käesoleva
põhikirjaga ettenähtud korras;
4.2.3 juhib haigla finants-majanduslikku tegevust ja kannab
selle eest vastutust seaduses ettenähtud korras;
4.2.4 kinnitab haigla struktuuri ja koosseisu, kehtestab
töökorralduse vormid ning töötajate töö tasustamise ja
premeerimise põhimõtted ja määrad vastavalt kehtivale
korrale;
4.2.5 tegutseb tööandjana vastavalt põhikirjale;
4.2.6 omab õigust volitada füüsilisi ja juriidilisi isikuid
esindama haiglat kohtus ja teistes riigi- ja
omavalitsusorganites, juriidiliste või füüsiliste isikute
ees;
4.2.7 annab oma pädevuse piires käskkirju;
4.2.8 esitab haigla tegevuse olulisemad küsimused
arutamiseks osakondade juhatajate nõupidamisel, millel
vastuvõetud seisukoht jääb tema tegevuse aluseks;
4.2.9 moodustab vajaduse korral haigla tegevusega seotud
probleemide lahendamiseks alalisi ja ajutisi töörühmi,
komisjone ja nõukogusid ning määrab kindlaks nende
ülesanded ja pädevuse.

5

Aruandlus ja kontroll

5.1

Haigla raamatupidamist teostatakse vabariigi ja Tallinna

õigusaktidega kehtestatud korras.
5.2

Haigla esitab kõrgemalseisvale organile kinnitamiseks

nõutavad aruanded ja bilansi vastavalt kehtivale korrale.
5.3

Haigla finants-majanduslikku tegevust kontrollib revident

või revisjonikomisjon (audiitor), kelle kinnitab kõrgemalseisev
organ.
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5.4

Kõrgemalseisev organ ja Tallinna Rahandusamet võivad

teostada kontrolli kõigis haigla tegevussfäärides piiranguteta.

6

Haigla tegevuse lõpetamine

6.1

Haigla tegevus lõpeb reorganiseerimise või likvideerimise

teel.
6.2

Haigla reorganiseerimine ja likvideerimine toimub Tallinna

Linnavolikogu otsusel Tallinna Linnavalitsuse poolt õigusaktidega
ettenähtud korras.
6.3

Haigla reorganiseerimine või likvideerimine toimub

põhikirja rikkumisel, ebaseadusliku tegevuse korral või muul
põhjusel, kui Tallinna Linnavolikogu peab seda vajalikuks.
6.4

Haigla likvideerimise korral lähevad haigla varad ja

vahendid, mis on järele jäänud pärast kohustuste täitmist
kreeditoride ees, üle kõrgemalseisvale organile.
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