
                                         Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Державної установи «Центр 

психіатричної допомоги та 

професійного психофізіологічного 

відбору МВС України» 

від ____.____.2019  № ________ 
    

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про експертно-діагностичний відділ Державної установи «Центр 

психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного 

відбору МВС України» 

 

1. Загальні положення 

 

 1.1. Експертно-діагностичний відділ (далі – відділ) є структурним 

підрозділом Державної установи «Центр психіатричної допомоги та 

професійного психофізіологічного відбору МВС України» (далі – Державна 

установа), що здійснює організаційно-методичну діяльність управлінського 

рівня з надання психіатричної (наркологічної) допомоги, проведення 

медичного психофізіологічного професійного відбору та 

психопрофілактичної роботи в системі МВС України. 

 1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України,  

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Положенням про Державну 

установу  та цим Положенням.  

 1.3. Відділ очолює начальник, який підпорядкований начальнику 

Державної установи. Начальник відділу призначається та звільняється з 

посади наказом начальника Державної установи за погодженням з 

Державним секретарем МВС України.  

 1.4. Структура і штати відділу затверджуються відповідно до 

законодавства. 

 1.5. Відділ розташовується у виділених у його розпорядження 

службових приміщеннях з дотриманням  санітарно-гігієнічних вимог та 

забезпеченням  належних умов для ефективного функціонування. 

 

2. Завдання  відділу  

 

 2.1. Організація надання психіатричної та наркологічної допомоги, 

проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних та 

профілактичних наркологічних оглядів, медичного психофізіологічного 

професійного відбору, психопрофілактичної роботи серед працівників МВС 

України, Національної поліції України, Національної гвардії України, 

поліцейських. 
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 2.2.   Створення та вдосконалення відомчої нормативної бази з питань 

психопрофілактичної роботи, надання психіатричної та наркологічної 

допомоги, проведення обов’язкових попередніх та періодичних 

психіатричних та профілактичних наркологічних оглядів, медичного  

психофізіологічного професійного відбору. 

 2.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських рішень 

керівництва МВС та Управління охорони здоров’я та реабілітації з питань, 

що відносяться до компетенції Центру. 

 2.4.   Надання практичної допомоги центрам психіатричної допомоги та 

професійного психофізіологічного відбору Державних установ 

«Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ  

України» по областям та місту Києву (далі – Центри) з питань, віднесених до 

компетенції Державної установи. 

 2.5.   Контроль за дотриманням Центрами директивних та нормативних 

актів щодо своєї професійної діяльності. 

 2.6.  Представництво, за дорученням керівництва Управління охорони 

здоров’я та реабілітації МВС України, інтересів Міністерства внутрішніх 

справ України з питань  охорони психічного здоров’я працівників МВС 

України, Національної поліції України, поліцейських, та медичного 

психофізіологічного професійного відбору. 

 2.7. Визначення пріоритетних напрямків і заходів з профілактики 

психічних захворювань серед працівників МВС України, Національної 

поліції України, Національної гвардії України, поліцейських. 

 2.8. Участь  у  наукових  розробках  щодо  удосконалення  

психопрофілактичної роботи, надання психіатричної та наркологічної 

допомоги, проведення медичного професійного психофізіологічного відбору. 

2.9. Професійна експертиза перспективних програм та проектів 

договорів про співробітництво з питань, віднесених до компетенції 

Державної установи. 

 2.10. Впровадження нових медичних технологій для удосконалення  

роботи з психопрофілактики, надання психіатричної та наркологічної 

допомоги, проведення обов’язкових попередніх та періодичних 

психіатричних та профілактичних наркологічних оглядів,  медичного  

психофізіологічного професійного відбору. 

 2.11. Організовувати в рамках своєї компетенції роботу з підвищення 

кваліфікації фахівців Центрів та приймати участь в проведенні їх атестації і 

навчання зі спеціальних питань. 

2.12. В  межах  своєї компетенції розглядати звернення   громадян,   

вести  їх прийом, вживати заходів до усунення недоліків, що стали причиною 

обґрунтованих скарг. 

2.13. Обов’язкове    дотримання    працівниками     відділення 

Антикорупційної програми та вимог антикорупційного законодавства. 

 

                  3. Обов’язки начальника відділу 

 

3.1. Приймати управлінські рішення з питань повсякденної діяльності 

експертно-діагностичного відділу та забезпечення виконання відділом 
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рішень та розпоряджень керівництва МВС, Управління охорони здоров’я та 

реабілітації МВС України, Державної установи. 

3.2. Надавати практичну та методичну допомогу Центрам з питань 

діагностичних та експертних рішень  за станом психічного здоров’я  щодо 

визначення придатності кандидатів на службу в Національній поліції 

України, Національної гвардії України, вступників до вищих навчальних 

закладів МВС України, поліцейських. 

3.3. Забезпечувати взаємодію з галузевими службами МВС України. 

3.4. Здійснювати  аналіз статистичних показників та інших матеріалів, 

що надходять з Центрів. 

3.5. Приймати   участь  у   підготовці   відомчих    нормативних, 

інструктивних та методичних документів з питань надання психіатричної 

допомоги поліцейським, військовослужбовцям Національної гвардії України. 

3.6. Організовувати виконання заходів, що вживаються МВС України з 

питань зміцнення дисципліни та законності і недопущення надзвичайних 

подій в підлеглих підрозділах. 

3.7. Проводити експертну оцінку медичної документації (актів 

медичного огляду  у ВЛК, медичних карт амбулаторного хворого, медичних 

карт стаціонарного хворого та інше) осіб, які звільнені з органів та 

підрозділів внутрішніх справ, Національної поліції за станом психічного 

здоров’я. 

3.8. Проводити   розгляд скарг, пропозицій, зауважень, з питань, 

віднесених до компетенції Державної установи та готувати відповідні 

матеріали за результатами їх розгляду. 

3.9. Надавати Центрам, посадовим особам, фахівцям  необхідну 

інформацію та практичну допомогу з питань, віднесених до компетенції 

відділу. 

3.10. Забезпечувати  одержання  необхідної  для діяльності Державної 

установи інформації від служб, органів, установ, організацій, посадових осіб, 

тощо, як у відомстві, так і поза ним. 

3.11. Приймати участь у розслідуванні випадків суїцидів та аналізувати 

медико-психологічні аспекти випадків суїцидів, скоєних поліцейськими, 

військовослужбовцями Національної гвардії України. 

3.12. Приймати  участь  в   роботі  лікарсько-консультативної комісії 

Державної установи. 

3.13. За дорученням начальника Державної установи здійснювати 

рецензування самозвітів лікарів-психіатрів Центрів для присвоєння 

(підтвердження) їм кваліфікаційних категорій. 

3.14. Приймати участь у проведенні експертизи проектів договорів про 

ділове співробітництво та подавати пропозиції про їх доцільність. 

3.15. Аналізувати  досвід   роботи   кращих підрозділів та подавати 

пропозиції начальнику Державної установи про впровадження цього досвіду. 

3.16. Приймати  участь   у   підготовці службових нарад, засідань 

Медичної ради, що організовуються Державною установою. 

3.17. Організовувати виконання розпоряджень начальника Державної 

установи, керівництва Управління охорони здоров’я та реабілітації МВС 

України, керівництва МВС України. 
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3.18. Забезпечувати захист прав та законних інтересів осіб в процесі 

надання психіатричної допомоги. 

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

поза його межами. 

3.20. Забезпечувати облік діяльності відділу, збір статистичної 

інформації та звітування про результати роботи відділу. 

 

4. Права начальника відділу 

 

 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 відділу забезпечують дотримання законності та захист прав 

осіб при наданні психіатричної та наркологічної допомоги, проведенні 

обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних та профілактичних 

наркологічних оглядів, медичного психофізіологічного професійного 

відбору. 

5.2. Фахівці відділу несуть персональну відповідальність за дотримання 

законності у своїй професійній діяльності. 

 

6. Облік, звітність, контроль 

 

 6.1. Відділ здійснює облік результатів діяльності, контроль за наданням 

психіатричної та наркологічної допомоги, проведенням обов’язкових 

попередніх та періодичних психіатричних та профілактичних  наркологічних     

оглядів, медичного психофізіологічного професійного відбору, забезпечує 

збір статистичної інформації та аналіз своєї діяльності. 

 6.2. Перевірка діяльності відділу здійснюється начальником Державної 

установи та відомчими керівними органами. 

 

 

Начальник експертно-діагностичного відділу  

Державної  установи «Центр психіатричної  

допомоги та професійного психофізіологічного  

відбору МВС України»                                                                   О.В. Кислова 


	ПОЛОЖЕННЯ

