
 Цілі діяльності підприємства 

     Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного 

обслуговування населення шляхом надання йому послуг вторинного рівня 

амбулаторної та стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги населенню, 

та є багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування другого рівня 

надання медичної допомоги відповідно в порядку та обсязі, встановлених 

законодавством України. 

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є: 

– медична практика; 

– створення разом із Засновником та Департаментом  умов, необхідних для 

забезпечення  доступної та якісної медичної допомоги, організації належного 

управління  внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного 

використання майна та інших ресурсів Підприємства; 

– надання пацієнтам, відповідно до законодавства України, на безвідплатній 

та відплатній основі високоспеціалізованої медичної допомоги, у тому числі 

екстреної (невідкладної) допомоги, за затвердженими у встановленому 

чинним законодавством України порядку тарифами; 

– проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 

видачею листків непрацездатності; 

– скеровування на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою 

працездатності; 

– проведення профілактичних оглядів; 

– організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш 

високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом 

направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому 

законодавством; 

– організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою 

забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та 

ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування; 

– придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів; 

– використання джерел іонізуючого випромінювання, а саме: експлуатація, 

зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення), отримання 

(придбання), передача (збут); 

– організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; 



–  навчально-методична, науково – дослідницька робота. 

Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних 

навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації 

та закладів післядипломної освіти. 

– провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством 

України; 

– здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для 

належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного 

процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового 

потенціалу Підприємства. 

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну 

практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених цим 

Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його у 

порядку, визначеному законодавством України. 

Організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо. 

Провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством 

України. 

Впровадження та застосування нових сучасних методик діагностики та 

лікування, створення можливості використання медичної апаратури, 

устаткування та обладнання згідно з чинним законодавством. 

Придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів. 

Організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності 

Підприємства; ведення кадрової політики (безперервна підготовка, 

перепідготовка кадрів та підвищення професійної кваліфікації); 

впровадження сучасних управлінських та методичних технологій. 

Своєчасне освоєння і широке втілення в практику сучасних методів та видів 

діагностики і лікування. 

Реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я населення щодо 

забезпечення доступності, своєчасності та якості надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги; керованості та 

безперервності,   наступності лікувально-діагностичного процесу. 

Правовий, соціальний і професійний захист працівників охорони здоров’я, 

участь у соціальних програмах, що приймаються уповноваженими органами 

влади. 



Впровадження та використання медико-інформаційних систем (МІС) з 

інтегруванням у e-Health, здійснення електронного документообігу. 

  

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну 

практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених 

Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його у 

порядку, визначеному законодавством України. 

  

Основними принципами діяльності Підприємства є гуманізм та демократизм, 

свобода і відповідальність, законність, пріоритетність загальнолюдських 

цінностей, взаємодія з іншими лікувальними закладами. 

  

Лікування пацієнтів, консультування та діагностика в Підприємстві 

здійснюється незалежно від статі, раси, національності, майнового і 

соціального стану, походження та релігійних переконань. 

  

Підприємство може здійснювати клінічні дослідження та приймати участь у 

проведенні клінічних досліджень, бути клінічною базою вищих медичних, 

фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх 

рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти. 

  

Підприємство може здійснювати співпрацю з кафедрами  вищих медичних 

навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, фаховими відділами 

державних установ Міністерства охорони здоров’я України та Національної 

академії медичних наук України науково-методичної та науково-

дослідницької роботи з метою оптимізації діагностики вроджених вад 

розвитку, прогнозування та своєчасного лікування ускладнень. 

  

Підприємство може здійснювати іншу не заборонену законодавством 

України діяльність, необхідну для належного забезпечення та підвищення 

якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку 

та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства. 

 


