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1. Загальні положення
К1. Це положення визначає мету, основні завдання, функції, права і 

відповідальність, а також взаємодію з іншими структурними підрозділами 
Клініки репродуктивних технологій Українського державного інституту 
репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика (далі -  Клініка).

1.2. Клініка є структурним підрозділом Українського державного 
інституту репродуктології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика.

1.3. Клініка створена з метою надання якісної, доступної, своєчасної, 
результативної, основаній на доказовій медицині, кваліфікованої 
спеціалізованої медичної допомоги населенню в діагностиці та лікуванні 
порушень репродуктивного здоров'я жінок та чоловіків та проведення активної 
санітарно-профілактичної роботи з населення, спрямованої на зміцнення 
репродуктивного здоров'я та зменшення кількості репродуктивних втрат.

1.4. Клініка створюється та ліквідується рішенням вченої ради НМАПО 
імені ІЗ. Л. Шупика, яке вводиться в дію наказом НМАПО імені П. Л. Шупика.

1.5. Штатна чисельність Клініки встановлюється штатним розписом 
НМАПО імені П. Л. Шупика.

1.6. До структури Клініки входять такі внутрішні підрозділи:
- адміністративно-господарчий відділ;
- відділення планування сім'ї та допоміжних репродуктивних технологій з 

кабінетом ендокринної гінекології та денним стаціонаром на 5 ліжок;
- клінічна лабораторія.
У разі необхідності в Клініці можуть створюватися й інші підрозділи.
1.7. В своїй діяльності Клініка керується Конституцією України, законами 

України, в т. ч. Законом України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я», указами Президента України, постановами і розпорядженнями 
Кабінету Міністрів України, іншими актами чинного законодавства України, 
наказами МОЗ України, Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика, Політикою в 
області якості ЗЗМАПО імені П. Л. Шупика, наказами НМАПО імені
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П. JI. Шупика, Етичним кодексом працівників та осіб, які навчаються в 
НМАПО імені П. Л. Шупика, іншою регламентуючою документацією, 
Положенням про Український державний інститут репродуктології НМАПО 
імені П. Л. Шупика та цим Положенням.

1.8. Клініка надає високо спеціалізовану акушерсько-гінекологічну 
допомогу населенню, розробляє та впроваджує сучасні організаційні, 
профілактичні, діагностичні і лікувальні технології, які спрямовані на зниження 
репродуктивних втрат та збереження репродуктивного здоров’я, в тому числі 
лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій, аналіз 
ефективності їх впровадження.

1.9. Клініка надає платні послуги фізичним та юридичним особам, 
передбачені чинним законодавством, згідно затвердженого переліку. Кошти 
отримані в результаті надання платних послуг включаються до спеціального 
фонду відповідної бюджетної програми.

1.10. Ліцензування медичної практики та акредитація Клініки 
здійснюється в установленому чинним законодавством порядку.

1.11. Повна назва - Клініка репродуктивних технологій Українського 
державного інституту репродуктології Національної медичнбї академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

1.12. Скорочена назва -  КРТ УДІР НМАПО імені П. Л. Шупика.
1.13. Клініка знаходиться за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 16, м. Київ,

04210.

2. О сновні завдання і функції Клініки
2.1. О сновними завданнями Клініки є:
1) Надання кваліфікованої та якісної спеціалізованої медичної допомоги 

сім'ям з безпліддям шляхом використання лабораторних, інструментальних, 
апаратних та інших методів дослідження.

2) Надання якісної та доступної спеціалізованої медичної допомоги 
безплідним подружнім парам з застосуванням лікувальних методик, заснованих 
на принципах доказової медицини.

3) Застосування допоміжних репродуктивних технологій у лікуванні 
безпліддя різної етіології та спадкової патології плоду.

4) Проведення комплексних заходів щодо планування сім'ї, надання 
спеціалізованої допомоги з питань репродуктивного здоров'я дівчатам- 
підліткам.

5) Організація широкої пропаганди здорового способу життя, 
відповідального батьківства, безпечного материнства та профілактики 
онкопатології репродуктивних органів.

6) Розробка та адаптація клінічних настанов, медичних стандартів та 
клінічних протоколів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики 
щодо найбільш поширеної патології жінок репродуктивного віку.

7) Створення електронного реєстру даних на подружні пари, які мають 
небажане безпліддя.



з

8) Участь у проведенні науково-дослідних робіт, спрямованих на 
вирішення різнобічних аспектів проблем порушення репродуктивного здоров'я.

9) Участь у вітчизняних та міжнародних наукових форумах (з'їздах, 
конгресах, симпозіумах, науково-практичних конференціях тощо).

10) Проведення клінічних випробувань лікарських препаратів та 
медичної апаратури, що застосовуються в діагностиці, лікуванні та реабілітації 
патології репродуктивної системи.

11) Зміцнення матеріально-технічної бази Клініки.
12) Організація роботи Клініки по впровадженню системи забезпечення 

медичної діяльності шляхом приведення її у відповідність до вимог 
міжнародного стандарту 180 9001:2015.

13) Організація підвищення кваліфікації медичних працівників Клініки.
14) Не розголошення працівниками Клініки у будь-який спосіб 

персональних даних інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням своїх 
посадових обов’язків.

2. Відповідно до основних завдань Клініка забезпечує:
1) Організацію лікувально-діагностичної та профілактичної допомоги з 

питань акушерства, гінекології, медичної генетики, ендокрйнології та 
репродуктології населенню України, втілення в практику світового досвіду в 
галузі допоміжних репродуктивних технологій.

2) Участь у виконанні державних, цільових, галузевих, регіональних 
науково-технічних програм.

3) Участь у проведенні фундаментальних прикладних наукових 
досліджень, як пошукових так і замовлених в галузі репродуктивної медицини;

4) Організацію і забезпечення спільної роботи в наданні 
висококваліфікованої спеціалізованої допомоги населенню.

5) Гармонійний розвиток структурних підрозділів Клініки, подальше 
підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення.

6) Своєчасне підвищення кваліфікації з подальшою атестацію працівників 
Клініки, укомплектування штатних посад фахівцями вищої кваліфікації.

7) Здійснення співробітництва з навчальними та науково-дослідними 
установами, які займаються питаннями репродуктивного здоров'я в регіонах 
України та інших країнах, на основі угод про співпрацю.

3. Права, обов’язки та відповідальність Клініки:
3.1. Клініка має право:
1) Мати вільний доступ до інформації, пов’язаної з виконанням завдань та 

функцій, покладених на Клініку.
2) Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на 

Клініку завдань необхідні документи від структурних підрозділів НМАПО 
імені П. Л. Шупика.

2) Вносити пропозиції керівництву НМАПО імені П. Л. Шупика щодо 
організації і проведення організаційної, лікувально-діагностичної та 
профілактичної роботи в Клініці.
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3) Приймати участь у наукових розробках щодо проблем з напрямку 
акушерства і гінекології та репродуктивної медицини.

5) Користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для 
закладів охорони здоров’я.

6) Представляти за дорученням керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика 
у стосунках з іншими закладами вищої освіти, підприємствами, організаціями 
та установами з питань, що входять у компетенцію Клініки.

7) Готувати матеріали для листування з організаціями, третіми особами з 
питань, що належать до компетенції Клініки.

8) Брати участь у підготовці та ознайомлюватись з проектами рішень 
керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика стосовно організації діяльності 
Клініки, брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з діяльністю Клініки;

9) Брати участь у міжнародній діяльності в рамках укладених НМАПО 
імені П. Л. Шупика угод, в тому числі з асоціаціями акушер-гінекологів, 
перинатологів, неонатологів та репродуктологів інших країн.

3.2. Клініка зобов’язана:
1) Забезпечувати лікувально-діагностичний та профілактичний процеси.
2) Організовувати матеріально-технічне забезпечення лікувального 

процесу.
3) Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

дотримання трудового законодавства, правил і норм охорони праці, техніки 
безпеки тощо.

4) Суворо дотримуватися правил проведення санітарно-гігієнічних, 
протиепідемічних заходів, норм і правил охорони праці та протипожежної 
безпеки.

5) Дбайливо ставитись до майна, забезпечувати його збереження та 
використання за цільовим призначенням.

3.3. Конкретні права та обов’язки працівників Клініки встановлюються 
посадовими інструкціями.

3.4. Клініка несе відповідальність за:
1) Якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на 

Клініки, а також за повну реалізацію прав, наданих Клініці.
2) Дотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх організаційно- 

розпорядчих документів при здійсненні функцій, покладених на Клініку.
3) Достовірність та повноту відомостей та інформації з питань, що 

належать до компетенції Клініки.
3.5. Завідувач Клініки несе персональну відповідальність за:
1) Дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва 

Клінікою.
2) Надання своєчасної та достовірної інформації про роботу Клініки.
3) Ведення документації Клініки.
4) Проведення моніторингу нормативно-правової бази в межах посадових 

повноважень.
5) Виконання наказів керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика.
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6) Порушення вимог антикорупційного законодавства України.
7) Організацію безпеки праці та дотримання трудової дисципліни 

працівників Клініки.
8) Надання своєчасної та достовірної інформації про роботу Клініки;
9) Невиконання або неналежне виконання інших завдань та функцій, що 

відносяться до компетенції Клініки.
3.6. Персональна відповідальність працівників Клініки встановлюється 

відповідними посадовими інструкціями.
3.7. Працівники Клініки несуть відповідальність за розголошення у будь- 

який спосіб персональних даних інших осіб, що стали відомі, у зв’язку з 
виконанням професійних обов’язків.

5. Керівництво
5.1. Безпосереднє керівництво роботою Клініки здійснює завідувач, який 

призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора 
НМАПО імені П. Л. Шупика за поданням директора У ДІР НМАПО 
імені П. Л. Шупика з дотриманням вимог трудового законодавства 
України.

5.2. Завідувач Клініки повинен мати повну вищу освіту II рівня за 
ступенем магістра спеціальності галузі знань 2Управління та адміністрування» 
або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або 2Соціальні та 
поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та 
спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

5.3. На період тимчасової відсутності завідувача Клініки (відпустка, 
відрядження, хвороба тощо) його обов’язки його обов’язки виконує особа, 
призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе 
відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

5.4. Ф ункції завідувача Клініки:
1) Керівництво Клінікою відповідно до чинного законодавства України та 

нормативно-правових актів, що визначають діяльність в сфері акушерства і 
гінекології-та репродуктивної медицини.

2) Організація лікувально-діагностичної та профілактичної діяльності 
Клініки.

3) Забезпечення своєчасного отримання та зберігання лікарських 
засобів, медичного обладнання, виробів медичного призначення.

4) Забезпечення якісного надання лікувально-діагностичної та 
профілактичної допомоги населенню, спрямованої на покращення 
репродуктивного здоров'я з використанням сучасних методик, в 
тому числі і допоміжних репродуктивних технологій, заснованих на принципах 
доказової медицини.

5) Здійснення заходів щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних 
умов функціонування Клініки.

6) Здійснення контролю за правильним та якісним веденням медичної 
документації.
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7) Контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації та подальшою 
атестацією працівників Клініки.

8) Контроль за дотриманням заходів безпеки у Клініці з метою захисту 
персональних даних пацієнтів, які обробляються.

5) Здійснення заходів щодо забезпечення належних санітарно-гігієнічних 
умов функціонування Клініки.

6) Визначення завдань, в т.ч. розроблення посадових інструкцій на 
працівників Клініки; здійснення розподілу функціональних обов’язків між 
працівниками Клініки.

7) Сприяння створенню належних умов праці в Клініці;
8) Проведення моніторинг нормативно-правової бази в межах посадових 

повноважень.
8) Забезпечення виконання рішень керівництва НМАПО імені 

П. Л. Шупика та надання звітів про їх виконання.
9) Підготовка проектів наказів і локальних нормативних документів 

НМАПО імені П. Л. Шупика, що стосуються діяльності Клініки;
10) Участь у нарадах, семінарах, конференціях, які проводяться в  ♦

НМАПО імені П. Л. Шупика та інших установах у разі розгляду питань про
діяльність Клініки;

11) Вирішення інших питань діяльності Клініки відповідно до цього 
Положення.

5.5. Завідувач Клініки додержується вимог чинного законодавства, 
загальнодержавної та внутрішньоакадемічної нормативної бази, зокрема Закону 
України «Про запобігання корупції», Політики в області якості НМАПО імені 
П. Л. Шупика та іншої регламентуючої документації системи управління 
якістю, наказів НМАПО імені П. Л. Шупика, Етичного кодексу працівників та 
осіб, які навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика, посадової інструкції.

5.6. Завідувач Клініки несе персональну відповідальність за
недотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва Клінікою та

/

несвоєчасне виконання наказів керівництва НМАПО імені П. Л. Шупика.

5. Взаємодія з іншими структурними підрозділами
6.1. У процесі виконання завдань і функцій та реалізації прав Клініка 

взаємодіє з усіма структурними підрозділами 1ЛМАПО імені П. Л. Шупика, а 
також з іншими установами, в межах делегованих повноважень та забезпечення 
виконання покладених на нього завдань.

Завідувач клініки репродуктивних 
технологій
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