
                                               Затверджено  

                                                                 Рішенням  виконавчого  

                                                             комітету міської ради   

                                                                       _31.08.2021__№__199_ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про платні медичні послуги, які надає комунальне некомерційне підприємство 

«Баштанська багатопрофільна  лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської  

області 

1.Загальні положення 

 

1.1. Положення про платні медичні послуги КНП «Баштанська багатопрофільна  

лікарня» Баштанської  міської ради Миколаївської  області (далі — Положення) 

розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 р. № 2801 -XII (далі 

— Закон № 2801); пункту 3 Статуту КНП « Баштанська багатопрофільна  лікарня » 

Баштанської міської ради Миколаївської  області (далі — КНП), який передбачає 

можливість надавати платні медичні послуги населенню. 

1.2.Перелік медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які 

надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих 

медичних навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від 17.09.1996 р. 

№ 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і 

комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» 

(зі змінами) (далі — Перелік № 1138). 

1.3.Це Положення пропонує створення і введення нових форм надання медичної 

допомоги населенню з метою економного використання бюджетних асигнувань в 

умовах дефіциту фінансування і збереження обсягів надання медичної допомоги 

населенню на належному рівні. 

1.4.Мета Положення — регламентувати процес надання платних послуг КНП, 

створити методологічну базу для розрахунку їхньої собівартості, обґрунтувати 

тарифи на платні медичні послуги КНП. 

1.5.Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику КНП. 

2. Платні медичні послуги, які надає КНП 

 

2.1. КНП надає платні медичні послуги на засадах, визначених пунктами 3.2,4.3 

Статуту КНП: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану 

на досягнення соціальних цілей, без мети одержати прибуток. Соціальні цілі 

полягають у реалізації права на охорону здоров'я згідно зі статтею 6 Закону № 

2801. 

2.2.Перелік платних медичних послуг із тарифами, які надає КНП, наведено в 

додатку № 1 до цього Положення. 

2.3.Трудові, економічні та соціальні відносини КНП і працівників, які беруть 



участь у наданні платних послуг, регулює колективний договір. КНП залучає 

працівників до надання платних медичних послуг на основі   колективного 

договору та посадових інструкцій. 

2.4.Тарифи  розроблені  згідно  методики розрахунку  вартості  послуги з  

медичного  обслуговування, затвердженої постановою КМУ  Від 27.12.2017 №1075 

року. 

2.5.Платні послуги, які надає КНП, регламентовані такими нормативними 

документами: 

— наказом МОЗ та МВС України від 31.01.2013 р. № 65/80 «Про затвердження 

Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних 

засобів»; 

— наказом МОЗ від 20.10.1999 р. №252 «Про затвердження Порядку видачі 

медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи»; 

— наказом МОЗ від 28.11.1997 р. № 339 «Про вдосконалення системи 

профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових 

профілактичних наркологічних оглядів»; 

— наказом МОЗ від 17.01.2002 р. № 12 «Про затвердження Інструкції про 

проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів»; 

— наказом МОЗ від 23.07.2002 р. № 280 «Щодо організації проведення 

обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, 

виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і 

може призвести до поширення інфекційних хвороб»; 

— наказом МОЗ від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій». 

2.6.Структурні підрозділи КНП повинні забезпечувати населення доступною та 

достовірною інформацією про порядок надання платних послуг та їхніх тарифів. 

2.7.Контроль за організацією та якістю надання медичних послуг населенню, а 

також правильністю застосування тарифів на платні послуги здійснюють 

керівники, відповідальні за контрольні функції. 

2.8.Згідно п.4.3. Статуту тарифи на платні послуги затверджуються Засновником, 

власником  Підприємства згідно  чинного  законодавства  України.  

2.9.До Переліку платних медичних послуг (додаток № 1) можуть бути внесені 

зміни. 

3.Розрахунок собівартості платних медичних послуг 

 

3.1.Тарифи на медичні послуги, що надаються населенню в КНП, розраховані 

індивідуально з обліком обґрунтованих видатків. 

3.2.Базою для встановлення тарифів на медичні послуги є їхня собівартість, в яку 

входять: 

— витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо зайнятого наданням 

медичних послуг; 

— відрахування на соціальне страхування в цільові фонди, які передбачені 

законодавством; 

— матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками; 

— об'єктивно обґрунтовані розрахунки накладних витрат за підрозділами за 



результатами проведеного аналізу витрат; 

— інші видатки з урахуванням конкретних умов функціонування закладу. 

3.3.Плановий рівень рентабельності становить 25% від собівартості послуг. 

3.4.Розраховують тарифи на платні послуги з урахуванням витрат підприємства. За 

потреби протягом року тарифи на платні послуги можуть бути розширені та 

доповнені. 

 

4.Оплата послуг 

 

4.1.КНП  приймає плату за платні  медичні  послуги від фізичних і юридичних 

осіб, у тому числі страхових компаній. 

4.2.Фізичні  та  юридичні  особи  розраховуються  в  безготівковій   та  готівковій  

формі. 

4.3.Оплату слід здійснювати перед наданням платної медичної послуги. 

4.4.Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред'явлення 

отримувачем документа про оплату. 

 

5.Перелік пільгових категорій населення, які отримують платні послуги 

безкоштовно та на  пільгових  умовах 

 

5.1.Працівники КНП «Баштанська багатопрофільна  лікарня» Баштанської міської  

ради  Миколаївської  області - під час проходження попередніх та періодичних 

медичних оглядів (крім плати за бланки сертифікатів про проходження 

профілактичних наркологічного та психіатричного оглядів, бланки особистих 

медичних книжок і бланки медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на 

об'єкт дозвільної системи та медичних довідок щодо придатності до керування 

транспортним засобом). 

5.2.Інваліди війни, учасники  бойових  дій, в тому  числі учасники АТО, почесні  

донори (згідно статей 12,13 Законів України «Про  статус ветеранів війни та  

гарантії їх  соціального  захисту»,  «Про донорство крові  та  її компонентів»)  -за  

рахунок  коштів міського, районного  та  сільських   бюджетів. 

5.3. Чорнобильці І  та  ІІ категорії, їх  вдови, інваліди  І  та  ІІ категорії (згідно 

Законів України  «Про статус і  соціальний  захист  громадян, які  постраждали  

внаслідок Чорнобильської  катастрофи», «Про  основи соціальної  захищеності 

інвалідів в  Україні», згідно вимог  чинного  законодавства.   

5.4.Працівники  бюджетних  установ  територіальних  громад  району  при  

проходженні  обов’язкового  профілактичного  медичного  огляду згідно  ст. 21 

Закону  України «Про захист  населення  від інфекційних хвороб», постанови  

Кабінету Міністрів  України  від 23.05.2001 р. № 559 «Про  затвердження  переліку   

професій, виробництв та  організацій, працівники яких  підлягають обов’язковим  

профілактичним  медичним  оглядам, порядку  проведення  цих  оглядів  та  видачі 

особистих  медичний  книжок» сплачують  лише  за  вартість  витратних  

матеріалів, необхідних  для  проведення  оглядів  та  лабораторних  досліджень 



6.Розподіл та використання грошових надходжень 

 

6.1.Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП використовує 

винятково в межах статутної діяльності з дотримання розділу 1 статуту, що 

забороняє прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. 

Натомість ці кошти КНП спрямовує на фінансування видатків та досягнення 

соціальної мети діяльност у сфері  охорони  здоров’я. 

6.2 Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних 

медичних послуг: 

— оплата праці  штатних працівників КНП,   які задіяні  у  наданні  цих  послуг, 

сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів, що відповідає розділам 1,5 

Статуту про використання із зарплатною метою коштів, отриманих у результаті 

господарської некомерційної діяльності, колективного  договору; 

— оновлення матеріально-технічної бази КНП; 

— проведення заходів, пов'язаних із виконанням підприємством основних 

функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) за договором про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій, місцевим бюджетом.  

 

7.Прикінцеві положення 

 

7.1.Положення набирає чинності з дати затвердження рішенням  виконавчого  

комітету   міської  ради. 

7.2.Зміни до Положення погоджує директор після подання проекту про внесення 

змін заступником  директора, головним бухгалтером і юрисконсультом. 

Перегляд Положення зумовлюють зміни оргструктури КНП, складу платних 

послуг, законодавства. 

7.3.Додатки до цього Положення є його невід'ємною частиною. 

 

 

 

Директор 

КНП «Баштанська багатопрофільна  лікарня»  

Баштанської міської  ради 

Миколаївської  області                                                                     Алла  БАРСЕГЯН 
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