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IНФОРМАЦIЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДI,{ЛЬНIСТI
ПОЛТАВСЬКОГО КАЗЕННОГО ЕКСПЕРИМВНТАЛЬНОГО
ПРОТВЗНО-ОРТОПЕДИЧНОГО ПIДПРИ€МСТВА
зА 2013 PIK

вIдомостI

1. зАгАльнI
Пiдприсмство займасться виготовленням для iнвалiдiв та iнших громадян УкраТни
пiльгових категорiй протезно-ортоIIедичних виробiв рiзних piBHiB складностi, ортопедичного
взуття, швейних виробiв та напiвфабрикатiв згiдно з Порядком забезпечення окремих категорiй
населення Укратни технiчними та iншими засобами реабiлiтацii, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 05 квiтня 2012 року Ns 321, зi змiнами. Пiдприсмство створене
постановою Кабiнету MiHicTpiB вiд 30 червня 1998 року Ns 987 ,,Про перетворення державних
пiдприсмств у KiBeHHi". Належить до сфери управлiння MiHicTepcTBa соцiа:tьноi полiтики
Украiни. Форма власностi - ,,31" загальнодержавна.
До складy пiдприемства входять:
- виробничi дiльницi: протезна та взуттсва;
- медичний вiддiл, до складуякого входить стацiонар первинного таскладного протез}ъання;
- сервiсний центр iз забезпечення iнвалiдiв технiчними та iншими засобами реабiлiтацii та
технiчного обслуговрання цих засобiв у м. Полтава, виставковi зали сервiсного центру
технiчних та iнших засобiв реабiлiтацii у м. Суми та м. Кiровоград;
- Сумський протезно-ортопедичний цех;
- Кiровоградська протезно-ортопедична дiльниця;
- атель€ по наданню населенню маJIо складноТ протезно-ортопедичноi доrrомогИ у м.
Кременчучi Полтавськоi областi ;
- ательс по наданню населенню мало складноi протезно-ортопедичноi допомоги у м. Лубни
полтавськоi областi.
Виробничi потчжностi пiдприсмства на 2014 - 2016 рр.
Найменування виробiв

Од.

вимiру

Всього

Виробничi дiльницi
кiровоград
Суми
Полтава

Протезно-ортопедичнi вироби

Iштчк

4 800

з 020

l 610

|70

Ортопедичне взуття

п/пар

45 180

27 ||0

12 250

5 820

Стрyктура виробництва

В cTpyKTypi продукцii, що вироблясться на пiдприсмствi:
- З6,4 О^
- протезно-ортопедичнi вироби складають
- 6\,\ О^
- ортопедичне взуття
, 2,5 Оh
- iншi вироби та ремонт виробiв

Забезпечення якостi продчкцii

надання протезно-ортопедичних i реабiлiтацiйних послуг особам з фiзичними вадами
проводити вiдповiдно до вимог нормативно-технiчноi документацii.

Продчкцiя. яка виготовляеться та послчги. якi надаютьСЯ
Пiдготовкадо протезування та-ортезуванЕя: дiагностика функчiйних порушень, ВиЗначенНЯ
станУ анатомiчних дефектiв, ступеню обмехtення життсдiяльностi та реабiлiтацiйного потенцiалу
споживачq психологiчна пiдготовка, фiзична реабiлiтацiя (комплекс фiзичних впРаВ).
1.

