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ПОЛОЖЕННЯ 

«ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДІАГНОСТИЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ» 

 
1.Загальні положення 

 

1.1. Відокремлений підрозділ «ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ» (далі – Філія) є 

підрозділом юридичної особи Комунального некомерційного підприємства 

«Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» (далі – 

Поліклініка) та створений згідно Статуту Поліклініки. 

1.2.  Філія – це установа охорони здоров’я, основним завданням якого є 

організація та надання населенню вторинної медичної допомоги  в амбулаторних 

умовах. 

1.3. Філія не являється юридичною особою, а є підрозділом Поліклініки і 

виконує функції, покладені на неї наказами Поліклініки та цим Положенням. 

1.4. Відокремлений підрозділ користується основними фондами та 

оборотними коштами Поліклініки, переданими їй в оперативне управління. 

1.5. Філія у своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади, наказами МОЗ, органів управління у сфері  

охорони здоров’я, директора Поліклініки, керівника Філії, Статутом Поліклініки, 

внутрішніми процедурами системи управління якістю, даним Положенням та 

іншими нормативно-правовими актами. 

1.6. Впровадження діяльності з надання консультативно-діагностичної, 

лікувальної допомоги та послуг з відновлення та реабілітації в Філії 

підтверджується наявністю ліцензії. 

1.7. Повна назва відокремленого підрозділу – «ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ», скорочена 

назва – «Філія КНП ЧМКДП». 

1.8. Місцезнаходження Філії – 18028, Черкаська область, місто Черкаси 

1.9.  За зобов’язанями Філії  несе відповідальність Поліклініка. 

1.10. У відносинах з державними органами і суб’єктами господарської 

діяльності Філія виступає як представник Поліклініки, діє у межах повноважень, 

визначеними цим Положенням та чинним законодавством України. 

1.11. Філія має власні бланки, печатки, штампи зі своїм найменуванням. 

 

2. Мета та предмет діяльності 

 

2.1. Метою діяльності Філії є:                                                                                                              
2.1.1. Забезпечення належної доступності, якості та своєчасності вторинної 

медичної допомоги для населення. 

2.2.2. Забезпечення функціонування системи управління якістю 

відповідного державного стандарту внутрішніми процедурами системи 

управління якістю Поліклініки. 
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2.1.3. Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають 

первинну медико-санітарну допомогу (далі - ПМСД), вторинну (спеціалізовану) 

медичну допомогу (далі - ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну 

допомогу (далі - ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі - ЕМД). 

2.1.4.   Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню. 

2.1.5.   Медична практика. 

2.1.6.   Інша діяльність у сфері охорони здоров’я. 

2.1.7.   Проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ВМД. 

2.1.8.  Забезпечення взаємодії між підрозділами Поліклініки в інтересах 

збереження та зміцнення здоров'я населення. 

2.1.9. Здійснення щоденного контролю за раціональним використанням 

медичного обладнання, медикаментів, медичних виробів та устаткування. 

 

2.2. Предметом діяльності Філії є :      

2.2.1.  Надання населенню ВМД. 

2.2.2. Надання консультативно-діагностичної медичної допомоги 

пацієнтам, які звернулись за направленням лікарів загальної практики-сімейної 

медицини, інших підрозділів Поліклініки, лікарів інших закладів охорони 

здоров'я. 

2.2.3. Проведення консультативно-діагностичного прийому амбулаторних 

хворих з гострими захворюваннями, загостренням хронічних хвороб та 

хронічною патологією. 

2.2.4. Надання телемедичної консультативної допомоги іншим закладам 

охорони здоров'я. 

2.2.5.  Надання невідкладної допомоги в разі погіршення стану пацієнта. 

2.2.6. Надання медичної допомоги та проведення діагностичного 

обстеження пацієнтам у обсягах згідно із затвердженими Міністерством охорони 

здоров'я України клінічними протоколами та стандартами надання медичної 

допомоги. 

2.2.7. Проведення медичних втручань та лікування за інформованою 

згодою пацієнта або його законного представника. 

2.2.8. Проведення попередніх (періодичних) медичних оглядів на 

замовлення юридичних та фізичних осіб. 

2.2.9.  Проведення заходів відновлення та реабілітації за направленням 

лікарів Поліклініки та інших закладів охорони здоров’я. 

2.2.10.  Диспансерний нагляд за профільними хворими. 

2.2.11. Направлення хворих до інших закладів охорони здоров'я (у центр 

первинної медико-санітарної допомоги, лікарню планового лікування, лікарню 

відновного лікування), а у разі погіршення стану здоров'я хворих, відповідно до 

показань, до лікарні інтенсивного лікування та до закладів третинного 

(високоспеціалізованого) рівня. 

2.2.12. Наступність та взаємозв'язок у роботі з іншими закладами охорони 

здоров'я, що направляють хворих до Філії, а також закладами медико-

соціального забезпечення, фондами, громадськими та іншими організаціями. 
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2.2.13. Проведення клінічних розглядів випадків не обгрунтованого 

направлення до Філії та порушень у веденні хворого на етапах лікування тощо. 

2.2.14. Дотримання прав пацієнтів та конфіденційності інформації про них. 

2.2.15. Виписку рецептів для медикаментозного забезпечення хворих під 

час амбулаторного лікування. 

2.2.16. Встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для 

отримання санаторно-курортного лікування. 

2.2.17. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності. 

2.2.18. Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на 

медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну 

реабілітацію. 

2.2.19. Раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань. 

2.2.20. Раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних 

захворювань. 

2.2.21. Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики 

інфекційних захворювань. 

2.2.22. Взаємодію своїх структурних підрозділів з навчальними закладами, 

соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, 

установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими 

організаціями в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення. 

2.2.23. Співпраця з медичними і немедичними закладами, установами та 

громадськими організаціями для виконання функцій, покладених на Поліклініку, 

в тому чіслі у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. 

2.2.24. Надання організаційно-методичної допомоги закладам охорони 

здоров'я території обслуговування з питань консультативно-діагностичної та 

лікувальної допомоги на вторинному рівні. 

2.2.25. Своєчасне і широке запровадження в практику роботи сучасних 

методів діагностики та лікування, стандартів і клінічних протоколів надання 

медичної допомоги. 

2.2.26. Забезпечення належного лікувально-охоронного, санітарно-

гігієнічного та протиепідемічного режиму роботи Філії. 

2.2.27. Забезпечення своєчасного отримання та зберігання лікарських 

засобів, медичного оснащення та засобів догляду за хворими 

2.2.28. Організаційно-методичне керівництво кабінетами, відділеннями 

Філії.    

2.2.29. Створення належних виробничих умов, забезпечення дотримання 

співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони 

праці та правил пожежної безпеки. 

2.2.30. Забезпечення належного технічного стану обладнання та 

устаткування відділень Філії, метрологічного контролю та повірки обладнання 

згідно плану. 

                                                                       

3. Права, обов’язки та обмеження в діяльності Філії 

3.1. Для здійснення діяльності згідно з цим Положенням Філія має 

право: 
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3.1.1. Вступати у цивільно-правові відносини з підприємствами, 

організаціями, установами незалежно від форм власності, а також з окремими 

громадянами за довіреністю виданою від імені Поліклініки за видами діяльності 

та за видами операцій. 

3.1.2. Вносити на розгляд директора Поліклініки пропозиції щодо 

покращення роботи, поліпшення процесів системи управління якістю. 

3.1.3. Повідомляти в межах своєї компетенції директора Поліклініки про 

всі недоліки, виявленні в процесі діяльності відділень Філії та вносити 

пропозиції щодо їх усунення. 

3.1.4. Приймати управлінські рішення, в межах своєї компетенції. 

3.1.5. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції. 

3.1.6. Залучати фахівців інших структурних підрозділів Поліклініки до 

вирішення покладених на Філію завдань у разі виникнення нестандартної 

ситуації. 

3.1.7. Створювати резерви, необхідні для сталого функціонування Філії. 

3.1.8. При вирішенні спорів філія має право від імені Поліклініки:  

- вживати заходів досудового врегулювання спору;  

- готувати проекти подання позову до господарського суду.  

3.1.9. Здійснювати інші дії, які не суперечать Статуту Поліклініки, даному 

Положенню та законодавству України.                                                                                            

 

3.2. Філія не має права:                                                                                               

3.2.1. Здійснювати свою діяльність поза межами Статуту Поліклініки, 

даного Положення та наданої довіреності Поліклініки.                                                                                     

3.2.2. Здійснювати будь-яких дій від свого імені.                                                                    

3.2.3. Відчужувати самостійно основні засоби, будівлі,  транспортні засоби, 

інші оборотні активи які їй надані в оперативне управління Поліклінікою.                                                                           

3.2.4. Видавати майнові гарантії, забезпечені майном Поліклініки для 

третіх осіб. 

 

4. Взаємні зобов’язання Філії та Поліклініки 

4.1.  Філія підпорядкована у своїй фінансовій та господарській діяльності 

Поліклініці. Звіт про фінансову та господарську діяльність надається Філією в 

установлені Поліклінікою терміни. 

4.2. Планування діяльності Філії, визначення штатного розпису, 

фінансування, забезпечення обладнанням, устаткуванням, майном, медичними 

виробами, лікарськими засобами тощо здійснюється Поліклінікою з 

урахуванням діючих нормативно-правових актів, згідно з критеріями, 

визначеними МОЗ за поданням завідувача Філії. 

4.3. Філія за результатами своєї діяльності надає статистичну звітність у 

визначені Поліклінікою строки. 

4.4. Майно, кошти отримані Філією, є власністю Поліклініки.  

4.5. З метою координації дій з іншими закладами охорони здоров’я на 

Філії розміщується диспетчерський пост у складі централізованої 

автоматизованої реєстратури. 
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4.6. Відповідальність за своєчасність і якість виконання Філією 

визначених даним Положенням завдань і функцій покладається на керівника 

Філії. Ступінь відповідальності інших працівників Філії визначається 

посадовими інструкціями. 

 

5. Управління Філією. 

5.1. Філію очолює головний лікар, який здійснює управління поточною 

діяльністю Відокремленого підрозділу. 

5.2. Головний лікар Філії здійснює свою діяльність у відносинах з 

третіми особами від імені Поліклініки згідно довіреностей, виданих директором 

Поліклініки. 

5.3. Головний лікар Філії призначається і звільняється директором 

Поліклініки за погодженням з органом управління у сфері охорони здоров’я. У 

своїй діяльності підпорядковується директору Поліклініки, заступникам 

директора в межах визначених для них функціональних напрямків діяльності. 

5.4. Завідувачі відділень, старша сестра медична Філії та відділень 

призначаються та звільняється від обов’язків директором Поліклініки за 

поданням головного лікаря Філієї. 

5.5. Штатний розпис Філії є складовою штатного розпису Поліклініки та 

затверджується  органом управління у сфері охорони здоров’я. 

5.6. Форми, системи та розміри оплати праці персоналу Філії 

визначаються директором Поліклініки відповідно чинного законодавства за 

поданням  головного лікаря Філії. 

5.7.  Режим роботи і відпочинку персоналу філії затверджується 

Директором за поданням головного лікаря Філії. 

5.8. Фінансування планової діяльності Філії відбувається в порядку, 

визначеному законодавством, за рахунок коштів відповідного місцевого 

бюджету. 

5.9.  Головний лікар Філії одночасно може виконувати роботу за 

профільною лікарською спеціальністю  у рамках визначених чинним 

законодавством. 

 

6. Організаційна структура Філії 

6.1. Організаційна структура Філії та її підрозділів визначається та 

затверджується наказом директора Поліклініки. 

6.2. Організаційна структура Філії може бути змінена за поданням 

заступника директора з управління якістю, заступника з організаційно-

методичних питань або заступника з економічних питань не частіше одного разу 

на рік. 

 

7. Контроль та перевірка діяльності Філії. 
7.1. Внутрішній контроль якості надання консультативно-діагностичної та 

лікувальної допомоги покладається на заступників директора та головного 

лікаря Філії, шляхом експертизи якості наданої медичної допомоги відповідно до 

вимог державних стандартів, нормативів, уніфікованих клінічних протоколів. 
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7.2. Вибірковий внутрішній контроль якості роботи підрозділів Філії 

покладається на заступників директора за напрямками їх діяльності та 

обов’язково включає експертизу випадків ускладнень, випадків захворювань з 

подовженими чи укороченими термінами лікування (чи тимчасової 

непрацездатності), випадків з розбіжністю діагнозів, випадків, що 

супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів. 

7.3. Координуюча, консультативна та дорадчі функції з питань організації 

управління якістю медичної допомоги у Філії покладаються на медичну раду 

Поліклініки, яку очолює директор. 

 

8. Правила етики і деонтології у Філії 

8.1. Медичні працівники у ставленні до хворих повинні бути коректними, 

уважними, не допускати панібратства, повинні пам’ятати про це і своїми діями 

створювати атмосферу спокою, довіри, впевненості у позитивному результаті. 

8.2. Вибирати тактику спілкування у залежності від характеру хворого, 

рівня його культури, тяжкості захворювання, особливостями психіки. З 

недовірливими хворими терпляче пояснювати пацієнтам перебіг хвороби та 

методи її лікування, переконувати пацієнта у можливості одужання, за умови 

виконання призначень лікаря.  

8.3. Лікар зобов’язаний охороняти честь і шляхетні традиції медичного 

співтовариства, з повагою і доброзичливістю ставитися до колег. 

8.4. Лікар не має привселюдно ставити під сумнів чи дискредитувати 

кваліфікацію іншого лікаря. Фахові зауваження на адресу колег повинні бути 

аргументованими, конкретними зробленими в особистій бесіді, перед тим, як це 

питання буде винесене на обговорення медичної ради. 

8.5. Лікарі зобов’язані з повагою ставитися до іншого медичного і 

допоміжного персоналу, постійно турбуючись про підвищення його кваліфікації. 

 

9. Доповнення та зміни до Положення 

9.1.  Положення про Відокремлений підрозділ затверджується наказом 

директора Поліклініки та погоджується органом управління у сфері охорони 

здоров’я.                                                                                                9.2. Відповідно 

наказів директора Поліклініки до цього Положення можуть бути внесені зміни та 

доповнення, які не повинні суперечити Статуту Поліклініки, а також чинному 

законодавству  України.   

                                         

10. Припинення діяльності Філії 

        Припинення діяльності Філії здійснюється на основі статуту 

Поліклініки за наказом директора Поліклініки про припинення або 

реорганізацію Відокремленого підрозділу за погодженням з органом управління 

у сфері охорони здоров’я. 

 


