ВИТЯГ ЗІ СТАТУТУ
ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА
ЧАСТИНА № 11 МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
(загальні положення, мета та предмет діяльності)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина №11 Міністерства
охорони здоров'я України" (далі - Заклад) є лікувально-профілактичним закладом охорони
здоров'я, що забезпечує виконання загальнодержавних функцій, який здійснює господарську
діяльність у сфері охорони здоров'я.
1.2. Уповноваженим органом управління Закладом є Міністерство охорони здоров'я
України (далі - Уповноважений орган управління).
1.3. Заклад створений згідно з наказом МОЗ СРСР від 26.09.1977 року № 210 с.
1.4.
Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, а також наказами Уповноваженого органу управління і цим Статутом.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
3.1. Заклад створений з метою надання медичної допомоги працівникам промислових
підприємств, установ, організацій, а також членам їх сімей, ветеранам та інвалідам праці,
іншому, прикріпленому в установленому порядку, контингенту (далі прикріплений
контингент).
3.2. Предмет діяльності Закладу:
- забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги амбулаторно та в умовах
денного стаціонару прикріпленому контингенту;
здійснення організаційно-методичного керівництва спеціалізованими медикосанітарними частинами, що підпорядковані Уповноваженому органу управління;
- здійснення медичної практики (надання консультативної та лікувально-діагностичної
допомоги) відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією;
забезпечення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на об’єкті з
особливим режимом роботи відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення»;
- проведення обов’язкових попередніх і періодичних медичних оглядів працівників
певних категорій та обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих
професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і
може призвести до поширення інфекційних хвороб згідно з чинним законодавством України;
- проведення передзмінних медичних оглядів персоналу, дії якого пов’язані з
виконанням роботи підвищеного ризику, виникненням аварійних ситуацій на окремих
ділянках виробництва відповідно до встановленого чинним законодавством України
переліку посад та професій;
- проведення цільових медичних оглядів для активного виявлення хворих на
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сучасних методів діагностики, профілактики та лікування;
- попередження захворюваності з тимчасової втрати працездатності, виробничого
травматизму, загальної, інфекційної та професійної захворюваності , інвалідності та
смертності а також проведення разом із підприємствами та організаціями заходів щодо їх
профілактики та зниження;
- експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності, розроблення комплексних заходів
з реабілітації хворих та інвалідів;
- розвиток та удосконалення спеціалізованих видів медичної допомоги, швидкої,
невідкладної, реанімаційної та інтенсивної терапії;
- виконання заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до виконання
покладених на неї завдань в умовах застосування факторів масового ураження, можливої
виробничої аварії або спалаху масових інфекційних захворювань та епідемій;
- проводить диспансеризацію працівників підприємств у відповідності з діючими
документами, затвердженими МОЗ України, а також здійснення диспансерного нагляду за
окремим контингентом осіб, об’єднаних загальними фізіологічними ознаками (учасники та
інваліди ВВВ, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) чи умовами праці і хворими, у
відповідності з встановленим переліком;
- проводить разом із адміністрацією і профспілковим комітетом підприємств заходів,
спрямованих на оздоровлення умов праці, попередження і зниження захворюваності з
тимчасовою втратою працездатності і травматизму на виробництві, професійної
захворюваності і інвалідності;
- організовує підготовку та підвищення кваліфікації медичних кадрів (лікарів та
медичних сестер), а також проводить атестацію середнього медичного персоналу;
- проведення конференцій, семінарів, інших інформаційних та навчальних заходів,
необхідних для виконання завдань Закладу;

- надання платних послуг, що надаються бюджетними установами, у тому числі
іноземним громадянам, згідно з чинним законодавством України для державних бюджетних
неприбуткових установ.
3.3. Заклад здійснює також інші види діяльності, які не заборонені чинним
законодавством України і відповідають меті, що передбачена цим Статутом.
3.4.
Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержан
відповідних ліцензій.
3.5.
Санітарно-епідеміологічна станція СМСЧ № 11 здійснює державний санітарн
нагляд у формі запобіжного та поточного санітарного нагляду за проведенням санітарногігієнічних та санітарно-протиепідемічних заходів, дотримання підприємствами посадовими
особами та громадянами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм і правил
на закріпленому об’єкті з особливим режимом роботи (виробничі площі ДП ВО
«Київприлад» та будівлі соціально-культурного призначення, що знаходиться на його
балансі, який віднесений до об’єктів з особливим режимом роботи відповідно до постанови
КМУ від 11.07.2002року №937 «Про затвердження переліку об’єктів з особливим режимом
роботи»).

Начальник

