Цілі діяльності підприємства
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ»
створено
шляхом
перетворення
комунального
закладу
«Кіровоградська обласна психіатрична лікарня» у комунальне некомерційне
підприємство «Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської
обласної ради» згідно з рішенням Кіровоградської обласної ради від 19
травня 2017 року № 308 «Про перетворення комунальних закладів» із
змінами та доповненнями згідно з рішенням Кіровоградської обласної ради
від 18 грудня 2018 року № 604.
КНП «ОКПЛ КОР» є лікарняним закладом охорони здоров’я –
комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги
третинної (високоспеціалізованої) психіатричної допомоги будь-яким особам
в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.
Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного
обслуговування населення області шляхом надання йому послуг
амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги в порядку та обсязі,
встановлених законодавством.
Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є
провадження господарської діяльності з медичної практики за лікарськими
спеціальностями: організація і управління охороною здоров’я; бактеріологія;
клінічна лабораторна діагностика; неврологія; психіатрія; дитяча психіатрія;
психотерапія; наркологія; рентгенологія; стоматологія; фізіотерапія;
фтизіатрія; акушерство і гінекологія; дерматовенерологія; терапія;
ультразвукова діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа; лабораторна справа (гігієна);
лабораторна справа (клініка); медична статистика; рентгенологія.
Основними напрямками діяльності Підприємства є:
надання послуг третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та
стаціонарної психіатричної допомоги особам з психічними розладами;
проведення
лікарсько-трудової,
військово-лікарської,
судовопсихіатричної та інших видів експертиз;
здійснення за рішеннями суду примусових заходів медичного характеру
до осіб з психічними розладами, які вчинили суспільно небезпечні діяння (за
умови створення на базі Підприємства спеціального закладу з надання
психіатричної допомоги);
здійснення медичної, професійної і соціальної реабілітації осіб з
психічними розладами, надання їм соціально-правової допомоги;
здійснення діяльності, пов’язаної з придбанням, зберіганням, знищенням
та використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
з дотриманням вимог чинного законодавства України (за наявності ліцензії);
здійснення
діяльності
з
використання
джерел
іонізуючого
випромінювання (за наявності ліцензії);

ведення статистичної звітності у порядку, згідно з чинним
законодавством України;
забезпечення захисту прав та законних інтересів осіб при наданні
психіатричної допомоги;
забезпечення активної взаємодії з позалікарняними ланками системи
психіатричної допомоги;
забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм і правил та
здійснення протиепідемічних заходів;
надання першої невідкладної медичної допомоги населенню у разі
нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях (стихійного лиха,
катастрофи, епідемії тощо) незалежно від міста мешкання;
надання медичних послуг населенню, в тому числі і платних, відповідно
до чинного законодавства;
співпраця з науково-дослідними та освітніми закладами, участь в
науково-дослідній та освітній діяльності в галузі психіатрії, психології,
психотерапії, наркології та суміжних дисциплін, впровадження нових
методів діагностики та лікування, у тому числі клінічні дослідження
лікарських засобів;
здійснення обробки персональних даних працівників Підприємства,
пацієнтів та інших фізичних осіб, персональні дані яких обробляються у ході
ведення господарської діяльності з метою реалізації адміністративноправових, господарських, податкових, економічних, трудових відносин та
відносин у сфері охорони здоров’я.
Підприємство є клінічною базою кафедри психіатрії, психотерапії,
наркології та медичної психології Донецького національного медичного
університету.

