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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної установи «Центр 

психіатричної допомоги та 

професійного психофізіологічного 

відбору МВС України» 

від ____.____.2019  № ________ 
    

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділення психопрофілактики та професійного  

психофізіологічного відбору Державної установи «Центр психіатричної 

допомоги та професійного психофізіологічного 

відбору МВС України» 

 

1. Загальні положення 

 

 1.1. Відділення психопрофілактики та професійного психофізіологічного 

відбору (далі – відділення) є спеціалізованим медико-психологічним структурним 

підрозділом Державної установи ,,Центр психіатричної допомоги та професійного 

психофізіологічного відбору МВС України” (далі – Державна установа), що 

здійснює психодіагностичні та психофізіологічні обстеження за встановленими 

стандартами. 

 1.2. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України,  

законами України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-

правовими актами МОЗ України, МВС України, Положенням про Державну 

установу та цим Положенням.  

 1.3. Відділення очолює начальник, який підпорядкований начальнику 

Державної установи. Начальник призначається та звільняється з посади наказом 

начальника Державної установи за погодженням з Державним секретарем 

Міністерства внутрішніх справ України.  

 1.4. Структура і штати відділення затверджуються відповідно до 

законодавства України. 

 1.5. Відділення розташовується у виділених у його розпорядження 

службових приміщеннях з дотриманням  санітарно-гігієнічних вимог та 

забезпеченням  належних умов для ефективного функціонування. 

 

2. Завдання відділення 

 

2.1. Психологічне обстеження кандидатів на службу в підрозділах 

Національної поліції, Головного управління Національної гвардії України, 

окремих військових частин Національної гвардії України та вступників до вищих 



навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України 

проходженні військово-лікарської експертизи. 

2.2. Проведення  професійного  відбору  за  індивідуальними 

психофізіологічними особливостями кандидатів на службу в підрозділах 

Національної поліції, Головного управління Національної гвардії України, 

окремих військових частин Національної гвардії України та вступників до вищих 

навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України 

відповідно до розпорядчих документів МВС. 

2.3. Проведення психологічного та психофізіологічного обстеження 

поліцейських та військовослужбовців НГУ при переміщенні по службі, при виїзді 

за кордон для подальшого проходження служби при проходженні військово-

лікарської експертизи. 

2.4.    Проведення психологічного та психофізіологічного обстеження осіб за 

розпорядженням керівництва Державної установи. 

2.5.   Проведення психофізіологічного обстеження за направленням лікаря-

психіатра відділення амбулаторної психіатричної допомоги Державної установи . 

2.6.  Ведення обліку та аналіз своєї діяльності, забезпечення збору та 

передачі користувачам статистичної чи іншої необхідної інформації, звіт про 

роботу та вжиття заходів щодо її вдосконалення. 

2.7.   Підготовка заявок на необхідне обладнання, апаратуру, канцелярські 

товари. 

2.8.   Захист прав, представництво інтересів пацієнтів або працівників, які 

проходять психологічне та психофізіологічне обстеження, у встановленому 

законодавством порядку. 

2.9. Консультування з питань проведення психологічного та 

психофізіологічного обстеження. 

2.10.   Забезпечення необхідних зв’язків з іншими організаціями, установами, 

закладами, посадовими особами з питань віднесених до компетенції відділення. 

2.11. Систематичне навчання співробітників з метою вдосконалення 

професійної майстерності. Забезпечення високого професіоналізму та культури в 

діяльності відділень. 

2.12. Упровадження   в   практику   роботи   сучасних   медичних, 

психофізіологічних та психологічних технологій, методів, засобів обстеження. 

2.13. Пропаганда здорового способу життя. 

2.14. Обов’язкове дотримання працівниками відділення Антикорупційної 

програми та вимог антикорупційного законодавства. 

 

3. Обов’язки начальника відділення 

 

3.1. Забезпечувати прийняття управлінських рішень з питань повсякденної 

діяльності відділення Державної установи, виконання відділенням рішень та 



доручень керівництва МВС, Управління охорони здоров’я та реабілітації  

МВС України, Державної установи. 

 3.2. Організовувати проведення психологічних та психофізіологічних 

обстежень в межах військово-лікарської комісії. 

 3.3 Організовувати скринінг-діагностичні психологічні обстеження при 

проходженні особовим складом підрозділів Національної поліції, Головного 

управління Національної гвардії України, окремих військових частин 

Національної гвардії України обов’язкових періодичних психіатричних та 

профілактичних наркологічних оглядів. 

 3.4. Організовувати   проведення    поглибленого психофізіологічного 

обстеження з діагностичною метою (за направленням лікаря-психіатра). 

 3.5. Організовувати, у разі необхідності, психофізіологічне обстеження під 

час проведення обов’язкових періодичних психіатричних оглядів.   

 3.6. Організовувати   проведення   психологічного  обстеження та  

психофізіологічної експертизи на договірних засадах. 

 3.7. Забезпечувати облік діяльності відділення, збір статистичної інформації 

та звітування про результати роботи відділення. 

 3.8. Забезпечувати підготовку нарад, засідань Медичної ради, що 

організовуються Державною установою. 

 3.9.    Забезпечувати   ділові    зв’язки   Державної  установи у відомстві та 

поза його межами. 

 3.10. Захищати права осіб в процесі проведення психологічних та 

психофізіологічних обстежень. 

 3.11. Організовувати виконання заходів, що вживаються МВС з питань 

зміцнення дисципліни і законності та недопущення надзвичайних подій в 

підлеглих підрозділах. 

  

4. Права начальника відділення 

 

 4.1. Безпосередньо звертатись до начальника Державної установи, 

керівництва Управління охорони здоров'я та реабілітації МВС України зі 

службових питань або з питань, пов’язаних з реалізацією своїх прав та інтересів чи 

прав та законних інтересів пацієнтів. 

 4.2.   Підвищувати свою кваліфікацію. 

 4.3. Приймати участь, з дозволу начальника Державної установи, у 

конференціях, нарадах, симпозіумах з питань, віднесених до його компетенції. 

 

5. Захист прав пацієнтів 

 

5.1. Фахівці відділення забезпечують дотримання законності та захист прав 

осіб при наданні психологічної допомоги, медичного психофізіологічного 

професійного відбору. 



5.2. Фахівці відділення, які наділені обов’язком і правом підпису у первинній 

медичній документації, несуть персональну відповідальність за дотримання 

законності у своїй професійній діяльності. 

 

6. Облік, звітність, контроль 

 

 6.1. Відділення здійснює облік результатів діяльності, контроль за  

проведенням психологічних та психофізіологічних обстежень, забезпечує збір 

статистичної інформації та аналіз своєї діяльності. 

 6.2. Перевірка діяльності відділу здійснюється начальником Державної 

установи та керівництвом Управління охорони здоров’я та реабілітації  

МВС України. 

 
 

Заступник начальника Державної установи  

«Центр психіатричної допомоги та професійного  

психофізіологічного відбору МВС України –  

начальник відділення психопрофілактики 

та професійного психофізіологічного відбору    Єна О.А.  

 


	ПОЛОЖЕННЯ

