
ПОЛОЖЕНИЯ
про платш послуги, яю надаються комунальним некомерцшним 

шдприемством «Дергач1вська центральна районна лкарня» Дергач1всько1
районноТ ради

1. Загальш положения

1.1. Положения про платш медичш послуги «КНГ1 «Дергач1вська центральна районна 
лкарня» Дергач1всько1 районноУ ради (дал1 — Положения) розроблено вщповщно до частини 
Ш0 СТ0 1 статт1 18 Закону УкраУни «Основи законодавства УкраУни про охорону здоров’я» вщ 
19.11.1992 № 2801-ХП ( дал1 Закон 2801); пункту 3.2.23 статуту КНП «Дергач1вська 
центральна районна лкарня» Дергач1вськоУ районноУ ради» (дал1 -— КНП), який передбачае 
можлив1сть надання платних медичних послуг населению.

1.2. Перелк медичних послуг у Положенш в1дпов1дае Перел1ку платних послуг, яю 
надаються в державних i комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 
навчальних закладах, затвердженого постановою КМУ вщ 17.09.1996 № 1138 «Про 
затвердження перелку платних послуг, яю надаються в державних i комунальних закладах 
охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (з1 змшами) (дал1 — Перелк №

. 1138).
1.3. Це положения пропонуе створення i введения нових форм надання медичноУ 

допомоги населению з метою економного використання бюджетних асигнувань в умовах 
дефщиту фшансування i збереження об’ем1в надання медичноУ допомоги населению на 
надежному р1вш.

1.4. Мета Положения — регламентувати процес надання платних послуг КНП, створити 
методолопчну базу для розрахунку Ух соб1вартостц обгрунтувати тарифи на платн1 медичш 
послуги КНП.

1.5. Положения вщповщае внутршньому наказу про обл1кову полНику КНП.

2. Платн1 медичн1 послуги, яки надае КНП
#

2.1. КНП надае платш медичш послуги на засадах, визначених пунктом 1.2 статуту КНП: 
провалить цю д1яльшсть як господарську некомерцшну, спрямовану на досягнення 
сощальних цшей, без мети одержания прибутку. Сощальш цш полягають у реал1защ/ права 
на охорону здоров’я згщно 3i статтею 6 Закону № 2801.

2.2. Перелк платних медичних послуг з тарифами, що надае КНП, м1стить Додаток № 1 
до цього Положения.

2.3. Трудовц економ1чш та сощальш вщносини КНП i пращвниюв, яю беруть участь у 
наданн1 платних послуг, регулюе колективний догов1р. КНП залучае прац1вник1в до надання 
платних медичних послуг на основ! роздшу IV колективного договору та посадових 
шструкцШ.

2.4. Платн1 послуги, що надаються КНП, регламентоваш наступними нормативними 
документами:

- наказ МОЗ та МВС Украши вщ 31.01.2013р. № 65/80 «Про затвердження Положения 
про медичний огляд кандидата у води та водив транспортних засоб1в»;

- наказ МОЗ УкраТни вщ 20.10.1999р. № 252 «Про затвердження Порядку видач1 медичноУ 
довщки для отримання дозволу (лщензй') на об'ект дозвшьноУ системи»;

- наказ МОЗ УкраУни вщ 28.11.1997р. № 339 «Про вдосконалення системи 
профшактичних протиалкогольних та протинаркотичних заход1в та обов'язкових 
профшактичних нарколопчних огляд1в»;

- наказ МОЗ УкраУни вщ 17.01.2002р. № 12 «Про затвердження [нструкщ'У про проведения 
обов'язкових попереднк та перюдичних псих1атричних огляд1в»;



- наказ МОЗ Украши вщ 23.07.2002р. № 280 «Щодо оргашзацп проведения обов'язкових 
профшактичних медичних оппццв пращвниюв окремих професШ, виробництв i оргашзащй, 
д1яльн1стъ яких пов'язана з обслуговуванням населения i може призвести до поширення 
шфекцшних хвороб»;

- наказ МОЗ Украши вщ 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведения 
медичних огляд1в пращвниюв певних категорШ»;

2.5. Структурн1 шдроздши КНП «Дергач1вська ЦРЛ» Дергач1всько1 районно! ради 
повинн1 забезпечувати населения доступною та достов1рною 1нформац1ею про порядок 
надання платних послуг та i'x тариф! в.

2.6. Контроль за орган1зац1ею та як1стю надання медичних послуг населению, а також 
правильшстю застосування тариф1в на платн1 послуги здгаснюють кер1вники, вщповщальш 
за контрольн1 функцп.

2.7. Тарифи на платн1 послуги погоджуються директором КНП «Дергач1вська ЦРЛ» 
Дергач!всько! районно! ради та затверджуються р1шенням cecii' Дергач!всько! районно'1 ради.

2.8. До Перелку платних медичних послуг (Додаток 1) можуть бути внесен! змши та 
доповнення.

3. Розрахунок соб1вартост1 платних медичних послуг

3.1. Тарифи на медичш послуги, що надаються населению в КНП «Дергач1вська ЦРЛ» 
Дергач!всько! районно! ради розраховаш шдивщуально з обл1ком обгрунтованих видатк!в.

3.2. Базою для встановлення тариф!в на медичн! послуги являеться i'x соб!варт1сть в яку 
входять:

- витрати на оплату пращ персоналу, безпосередньо зайнятого наданням медичних 
послуг;

- вщрахування - на сощалъне страхування, в цшьов! фонди, яю передбачеш 
законодавством;

* - матер!алып витрати, як! визначен! за розрахунковими показниками;
- амортизацшш вщрахування; 3
- об’ективно обгрунтоваш розрахунки накладних витрат по шдроздшах за результата 

проведеного анал!зу затрат за прпереднш pin;
- iHmi видатки з урахуванням конкретних умов функцюнування закладу.
Тарифи на медичн! послуги, що надаються населению в КНП «Дергач!вська ЦРЛ» 

Дергач!всько-1 районно'! ради розраховаш з урахуванням ПДВ.
3.3. Плановий р!вень рентабельност! складае 25 % вщ соб!вартост1 послуг.
3.4. Рдзрахунок тариф!в на платн! послуги здШснюються з урахуванням витрат 

пщприемства. При потреб! на протяз! року тарифи на плата! послуги можуть бути розширеш 
та доповнен!.

3.5. Тарифи на платш послуги заокруглюються згщно Постанови № 82 вщ 20.06.2019 
року «Про вилучення з гоНвкового o6iry монет др!бних номшал!в» (3i зм1нами).

4. Оплата послуг
■■■ ,  - 4

4.1. КНП приймае оплату за плата! медичн! послуги вщ ф!зичних i юридичних oci6, у т.ч. 
страхових компанш.

,4.2. Ф!зичн! i юридичн! особи розраховуються у безгоДвковш форм!.
4.3. Оплата зд!йснюеться перед наданням платно! медично! послуги.
4.4. Вщповщальш особи надають плата! медичн! послуги ттьки п!сля пред’явлення 

отримувачем документа про оплату.

5. Розподш та використання грошових надходжень

5.1. Кошта, отримаш в!д надання платних медичних послуг, КНП «Дергач!вська 
Дергач!вська центральна районна л!карня» Дергач!всько! районно! ради використовуе



винятково в межах статута о! д1яльност1, з дотриманням роздшу 5 статуту, що забороняе 
прямий розподш прибутку м!ж засновниками та пращвниками. Натомють ni кошти КНП 
спрямовуе на фшансування ви датив та досягнення сощально! мети д1яльностй

5.2. npiopHTeTHi напрями розподшу коптв, отриманих за надання платних медичних 
послуг:

- оплата пращ пращвниив КНП, оплата GCB, шших зарплатних податив i зборш, що 
вщповщае роздшам 5, 6 статуту про використання на зарплаты! цш  коитв, отриманих в 
результат! господарсько!' некомерц!йно!‘ д!яльност!;

- оновлення матер!ально-техшчно! бази КНП;
- проведения заход!в, пов’язаних з виконанням п!дприемством основних функцш, як! 

не забезпечен! (або частково забезпечеш) за договором про медичне обслуговування 
населения за програмою медичних гарантии

- витратш матер1али, медикаменти.

6.1. Положения набирае чинносН з дати затвердження ршенням Дергач!всько! 
районно!' ради.

Право директора затверджувати внутршш орган!зац!йно-правов! документа 
передбачае подпункт 7.5.16 статуту.

6.2. Зм1ни до Положения погоджуе директор, п!сля подання проекту про внесения 
зм1н начальником планово-економ!чного в!дд1лу, головним бухгалтером i юрисконсультом.

Перегляд Положения зумовлюють змши оргструктури КНП, складу платних послуг, 
законодавства.

6.3. Додатки до цього Положения е його невщ’емною частиною.

6. Прикшцев! положения

Директор
КНП «Дергач1вська центральна районна лкарня 
Дергач!всько1 районно'! ради


