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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної установи «Центр 

психіатричної допомоги та 

професійного психофізіологічного 

відбору МВС України» 

від ____.____.2019  № ________ 
    

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділення амбулаторної психіатричної допомоги 

 Державної установи „Центр психіатричної допомоги 

та професійного психофізіологічного 

відбору МВС України” 

 

1. Загальні положення. 
 

 1.1. Відділення амбулаторної психіатричної допомоги є лікувально-

профілактичним структурним підрозділом Державної установи „Центр 

психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору МВС 

України” (далі – Державна установа), що здійснює безпосереднє надання 

психіатричної та наркологічної допомоги особам які підлягають обслуговуванню 

у Державній установі в обсязі спеціалізованого (психоневрологічного) 

диспансеру органів охорони здоров’я. 
 1.2.  Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України,  

законами України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 

актами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Положенням про Державну установу „Центр психіатричної допомоги та 

професійного психофізіологічного відбору МВС України” та цим Положенням.  
 1.3. Відділення очолює завідувач, який підпорядкований начальнику 

Державної установи.  Завідувач відділення призначається та звільняється з посади 

наказом начальника Державної установи.  

 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.   Виявлення осіб з психічними та поведінковими розладами серед 

працівників МВС України, Національної поліції України, військовослужбовців 



Національної гвардії України, кандидатів на службу в Національну поліцію 

України, Національну гвардію України, вступників до вищих навчальних 

закладів МВС України. 

2.2. Проведення психіатричної та психологічної діагностики за 

затвердженими стандартами. 

2.3. Забезпечення амбулаторного лікування хворих з психічними та 

поведінковими розладами, які мають право на медичне обслуговування в 

Державній установі, проведення психотерапії на ґрунті спільної роботи з 

пацієнтом лікаря-психотерапевта, лікаря-психіатра, лікаря-психолога та 

практичного психолога. 

2.4. Здійснення заходів щодо направлення хворих на стаціонарне лікування 

у спеціалізовані психіатричні та наркологічні заклади підпорядковані 

Міністерству охорони здоров’я України. 

2.5. Проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних,  

та профілактичних наркологічних оглядів працівників МВС України, 

Національної поліції України, військовослужбовців Національної гвардії 

України. 

2.6. Проведення психодіагностичного обстеження працівників МВС 

України, Національної поліції України, військовослужбовців Національної 

гвардії України під час проходження обов’язкового періодичного  

психіатричного огляду, аналіз отриманих результатів. 

2.7. Забезпечення розслідування разом з зацікавленими службами МВС 

України випадків самогубства серед працівників МВС України, Національної 

поліції України, військовослужбовців Національної гвардії України.   

2.8. Проведення заходів із вторинної психопрофілактики серед працівників 

МВС України, Національної поліції України, військовослужбовців Національної 

гвардії України.  

2.9. Проведення психіатричної експертизи осіб, які проходять медичний 

огляд у Центральній військово-лікарській комісії. 

2.10. Проведення експертизи випадків тимчасової непрацездатності осіб з 

психічними та поведінковими розладами, можливості виконання працівником 

окремих видів професійної діяльності, пов'язаної з підвищеною небезпекою, інші 

види експертиз, які віднесені до компетенції спеціалізованих психоневрологічних 

диспансерів. 

2.11. Надання соціально-правової допомоги особам з психічними та 

поведінковими розладами. 

2.12. Надання психіатричної та психологічної допомоги під час виникнення 

надзвичайних ситуацій особам які мають право на медичне обслуговування у 

закладах охорони здоров’я МВС України. 

2.13.   Підготовка заявок на медикаменти, обладнання, апаратуру, бланочну 

продукцію необхідних для роботи відділення. 

2.14. Надання амбулаторної психіатричної допомоги в умовах, що 

забезпечують безпеку лікаря-психіатра та інших осіб. 



2.15. 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. 

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

проходять психологічне та психіатричне обстеження, у встановленому законо-

давством порядку. 

2.17. Надання консультативної психіатричної (наркологічної) допомоги 

хворим, які знаходяться на обстеженні та лікуванні у Центральному госпіталі 

МВС України, та переведення хворих до спеціалізованих психіатричних 

(наркологічних) закладів в місті Києві. 

2.18. Організація та проведення відповідно до законодавства 

консультативного та диспансерного обліку осіб з психічними та поведінковими 

розладами, які мають право на медичне обслуговування в закладах охорони 

здоров’я МВС України. 

2.19. Забезпечення необхідних зв'язків з іншими організаціями, установами, 

закладами, посадовими особами з питань віднесених до компетенції відділення. 

2.20. Систематичне навчання співробітників з метою вдосконалення 

професійної майстерності, забезпечення високого професіоналізму та культури в 

діяльності. 

2.21. Запровадження в практику роботи сучасних методів діагностики  та 

лікування психічної патології. 

2.22. Пропаганда здорового способу життя. 

2.23. Створення на базі відділення психіатричної лікарсько-консультативної 

комісії (ЛКК). Головою комісії є начальник Державної установи. 

2.24. Обов’язкове дотримання працівниками відділення Антикорупційної 

програми та вимог антикорупційного законодавства. 

 

3. Обов’язки завідувача відділення 

 

3.1. Організовувати проведення обов’язкових попереднього, періодичного 

психіатричного та профілактичного наркологічного оглядів працівників МВС 

України, Національної поліції України, військовослужбовців Національної 

гвардії України,  кандидатів на службу в МВС України, Національну поліцію 

України, Національну гвардію України, вступників до вищих навчальних 

закладів МВС України,  в тому числі з метою військово-лікарської експертизи. 

3.2. Забезпечити організацію та надання амбулаторної психіатричної 

допомоги особам, які мають право на медичне обслуговування в Державній 

установі.   

3.3. Організовувати    надання    психотерапевтичної    та   психокорекційної  

допомоги особам, які мають право на медичне обслуговування в Державній 

установі. 

3.4. Організовувати роботу психіатричної лікарсько-консультативної 

комісії .   



3.5. Організовувати та проводити консультації осіб з психічними та 

поведінковими розладами, які знаходяться на обстеженні та лікуванні у 

Центральному госпіталі МВС України та мають право на медичне 

обслуговування в Державній установі. 

3.6. Проводити, за дорученням начальника Державної установи, разом із 

зацікавленими службами МВС України розслідування випадків самогубства, 

скоєних працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ. 

3.7. Організовувати проведення заходів із вторинної психопрофілактики 

серед особового складу підрозділів Центрального апарату МВС України, органів 

та підрозділів внутрішніх справ. 

3.8. Організовувати надання психіатричної та психологічної допомоги під 

час виникнення надзвичайних ситуацій особам які мають право на медичне 

обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС України. 

3.9. Захищати права осіб під час надання їм психіатричної, психологічної та 

психотерапевтичної допомоги. 

3.10. Забезпечувати збирання статистичної інформації, проводити облік 

діяльності відділення та звітувати про результати його роботи. 

3.11.  Аналізувати діяльність відділення та вживати заходів щодо її вдос-

коналення. 

3.13. Організовувати виконання розпоряджень начальника Державної 

установи. 

3.14. Надавати  необхідну   інформацію  керівництву   Державної   

установи, пацієнтам. 

3.15.   Систематично працювати над підвищенням фахової підготовки.  

  

4. Права  завідувача відділення  

 

 4.1. Безпосередньо звертатись до начальника Державної установи, 

керівництва Управління медичного забезпечення 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 психіатричної та наркологічної допомоги, проведенні 

обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних та профілактичних 

наркологічних оглядів, психологічного обстеження. 

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 

наданням психіатричної та наркологічної допомоги, проведенням обов’язкових 

попередніх, періодичних психіатричних та профілактичних наркологічних 

оглядів, забезпечує збір статистичної інформації та аналіз своєї діяльності. 

 6.2. Перевірка діяльності відділення здійснюється начальником Державної 

установи та керівництвом Управління охорони здоров’я та реабілітації МВС 

України. 

 

 

 

Завідувач відділення  амбулаторної психіатричної 

допомоги Державної установи „Центр психіатричної  

допомоги та професійного психофізіологічного  

відбору МВС України”                     Б.О. Манжуленко 

  
 


	ПОЛОЖЕННЯ

