
       

КАМ'ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET 

Р I Ш Е Н Н Я 
25.09.2020 №   512    .   

 

Про затвердження Порядку  

надання  комунальними 

некомерційними підприємствами  

міста Кам’янське платних  

медичних та інших послуг,   

що надаються поза договорами  

про медичне обслуговування населення 

 

З метою покращення медичного обслуговування населення міста, 

залучення додаткових коштів для розвитку матеріально-технічної бази 

комунальних некомерційних підприємств міста, відповідно до ст.ст.140, 146 

Конституції України, ст.24 Господарського кодексу України, ст.18 Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанов 

Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я  

та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами) та від 25.12.1996 №1548  

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих 

органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами), керуючись 

підпунктом 2 п.«а» ст.28, п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Порядок надання комунальними некомерційними 

підприємствами міста Кам’янське платних медичних та інших послуг,  

що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення,  

що додається. 

2. Керівникам комунальних некомерційних підприємств міста 

Кам’янське: 

2.1. Керуватись цим рішенням при наданні платних медичних та інших 

послуг.  

2.2. Забезпечити оприлюднення встановлених тарифів на платні медичні 

та інші послуги, що надаються поза договорами про медичне обслуговування 

населення, на офіційному вебсайті Кам’янської міської ради  

та комунальних некомерційних підприємств, а також у міських засобах масової 

інформації. 
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2.3. Надавати інформацію про використання та отримання коштів  

за платні медичні та інші послуги до управління охорони здоров’я міської ради 

щомісячно до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

3. Управлінню охорони здоров’я міської ради: 

3.1. Оприлюднити це рішення в міських засобах масової інформації.  

3.2. Здійснювати контроль за дотриманням комунальними 

некомерційними підприємствами вимог цього рішення. 

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем  

його опублікування в засобах масової інформації ПП «ДС-КОЛЕГІЯ»  

та не поширюється на реалізацію державних або місцевих гарантій у наданні 

безкоштовної медичної допомоги населенню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

міської ради Чернишова О.А. 

 

   

Перший заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради                                                      Олександр ЧЕРНИШОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 25.09.2020 № 512  

 

Порядок 

надання комунальними некомерційними підприємствами  

міста Кам’янське платних медичних та інших послуг,  

що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення 

 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок надання комунальними некомерційними підприємствами 

міста Кам’янське платних медичних та інших послуг, що надаються поза 

договорами про медичне обслуговування населення (далі – Порядок) визначає 

процедуру надання платних медичних та інших послуг комунальними 

некомерційними підприємствами та розроблено відповідно до ст.ст.140, 146 

Конституції України, ст.24 Господарського кодексу України, ст.18 Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанов 

Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я  

та вищих медичних закладах освіти» (зі змінами) та від 25.12.1996 №1548  

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих 

органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами), керуючись 

підпунктом 2 п.«а» ст.28, п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та з метою покращення медичного обслуговування 

населення міста, залучення додаткових коштів для розвитку матеріально-

технічної бази комунальних некомерційних підприємств міста. 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: 

- комунальне некомерційне підприємство (далі – КНП) – заклад охорони 

здоров’я – комунальне некомерційне підприємство, що надає медичну 

допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених 

законодавством України та Статутом, а також вживає заходів з профілактики 

захворювань населення й підтримання громадського здоров’я  

та є підпорядкованим, підзвітним і підконтрольним управлінню охорони 

здоров’я Кам’янської міської ради; 

- послуга з медичного обслуговування населення та інші послуги 

медичних закладів охорони здоров’я (далі –Послуга) – Послуга, що надається 

пацієнту КНП, яке зареєстровано та одержало в установленому законом 

порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики, та оплачується її замовником. 

- встановлення тарифів – затвердження наказом КНП тарифів на Послуги; 



 

Продовження додатка  

 

2 

- тариф на Послугу – вартість одиниці послуги, що реалізується 

замовнику послуги;  

- коригування тарифів – перерахунок тарифів у зв’язку із зміною 

протягом строку їх дії обсягу окремих складових, вартість яких змінилася  

з причин, не залежних від суб’єкта господарювання. 

1.3. Цей Порядок не використовується при реалізації державних  

або місцевих гарантій у наданні безкоштовної медичної допомоги населенню 

відповідно до вимог чинного законодавства.  

2. Надання платних послуг 

2.1. КНП є неприбутковим підприємством. КНП здійснює некомерційну 

господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового 

плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво 

Послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, 

встановленому законодавством. 

2.2. КНП затверджує перелік Послуг відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 №1138 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих 

медичних закладах освіти» (зі змінами). 

2.3. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, 

затверджених у встановленому порядку. 

2.4. КНП зобов’язані забезпечити мешканців міста безплатною, 

доступною та достовірною інформацією щодо порядку надання Послуг,  

яка повинна містити відомості про режим роботи КНП, перелік Послуг, 

порядок їх оплати та відомості про пільги для окремих категорій громадян 

згідно з чинним законодавством. 

3. Формування та встановлення тарифів на платні послуги 

3.1. Тарифи на Послуги, що надаються КНП, розраховуються 

індивідуально за кожним видом послуги на основі обґрунтованих видатків  

КНП з урахуванням граничного рівня рентабельності. 

3.2. Тарифи на Послуги розраховуються КНП та затверджуються наказом 

по КНП. 

3.3. Розрахунок собівартості Послуг здійснюється КНП на рівні 

економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням, за принципом 

класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості, відповідно до наказу 

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 №318 «Про затвердження 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» (зі змінами). 
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3.4. Повна собівартість Послуги визначається на підставі державних                  

і галузевих норм використання матеріальних ресурсів, норм часу, норм оплати 

праці, цін на медикаменти, витратні матеріали та вироби медичного 

призначення, витрат, пов’язаних з управлінням і обслуговуванням КНП, тощо. 

3.5. Нормативи витрачання медикаментів та інших матеріальних витрат 

враховувати відповідно до від 30.08.1991 №245 «Про нормативи споживання 

етилового спирту для установ охорони здоров’я, освіти і соціального 

забезпечення» (зі змінами), від 29.01.1988 №65 «Про введення галузевих норм 

безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 

захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття» (зі змінами), 

наказу МОЗ України від 21.12.1992 №187 «Про затвердження табелів 

оснащення м’яким інвентарем лікарень, диспансерів, пологових будинків, 

медико-санітарних частин, поліклінік, амбулаторій» та наказів по КНП. 

3.6. Норми витрат часу медперсоналу, які діють на теперішній час 

(розрахункові норми для лікарів амбулаторно-поліклінічних установ, 

затверджені наказом МОЗ СРСР від 16.07.1980 №759, від 26.02.1981 №210,                      

від 23.09.1981 №1000, від 28.12.198282 №1290), морально застаріли,  

тому норми витрат часу затверджуються наказом КНП на підставі актів 

хронометражу робочого часу, які складаються комісійно на підставі 

узагальнення даних щодо часу виконання Послуги. 

3.7. До складу собівартості Послуги включаються: 

3.7.1. Прямі витрати або витрати, безпосередньо пов’язанні з наданням 

конкретної Послуги, а також загальновиробничі та адміністративні витрати, 

тобто такі, які неможливо зарахувати до конкретної Послуги, а лише у вигляді 

питомої частки. 

3.7.2. Загальновиробничі та адміністративні витрати (або накладні 

витрати) враховуються за звітний період (або планові показники)                                 

та розподіляються пропорційно прямим витратам на оплату праці.  

До загальновиробничих витрат належать витрати: 

- на відрядження; 

- на утримання, ремонт, оренду основних засобів; 

- транспортні; 

- комунальні та інші, що належать до підрозділу з надання Послуг; 

- амортизація основних засобів, інших матеріальних та нематеріальних 

активів. 

Адміністративні витрати передбачають видатки на утримання 

адміністративно-господарського персоналу, зокрема це: 

- заробітна плата та податки; 
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- видатки на відрядження; 

- юридичні послуги; 

- витрати на паливно-мастильні матеріали; 

- послуги зв’язку; 

- розрахунково-касове обслуговування; 

- придбання та супровід програмного забезпечення; 

- послуги охорони тощо. 

3.8. Зміна тарифів на Послуги здійснюється шляхом перегляду тарифів  

і його структури або шляхом коригування тарифів.  

3.9. Коригування тарифів здійснюється протягом строку  

їх дії винятково у випадках зміни вартості окремих складових чинних тарифів                     

із причин, не залежних від КНП.  

3.10. Рівень рентабельності Послуг становить до 15% від повної 

собівартості Послуги. 

3.11. Нараховується ПДВ з урахуванням рентабельності у разі, якщо  

КНП є платником ПДВ, а послуга оподатковується ПДВ відповідно                            

до Податкового кодексу України. 

3.12. Відповідальність за правильність формування та належне 

застосування тарифів на Послуги несе керівник КНП. 

3.13. Розрахунки тарифів на Послуги проводяться з урахуванням 

фактичних та планових видатків КНП та подаються разом з наказами  

про встановлення тарифів до управління охорони здоров’я Кам’янської міської 

ради на початок року та у разі внесення змін. 

4. Оплата послуг 

4.1. КНП приймає оплату за Послуги від фізичних і юридичних осіб,  

у т.ч. страхових компаній.  

4.2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, 

юридичні – тільки в безготівковій. Розрахунки з фізичними особами в касі КНП 

здійснюються з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій  

у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України  від 29.12.2017 №148 (зі змінами).  

4.3. Оплата здійснюється перед наданням Послуги.  

4.4. Відповідальні особи надають Послуги тільки після пред’явлення 

отримувачем документа про оплату – квитанції прибуткового касового ордера, 

фіскального чека РРО, банківської квитанції. 
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4.5. Не допускається оплата Послуги працівникові, який безпосередньо 

надає Послугу. 

5. Розподіл та використання грошових надходжень 

5.1. Кошти, отримані від надання Послуг, КНП використовує винятково  

в межах статутної діяльності, з дотриманням статуту, що забороняють прямий 

розподіл доходу між засновниками та працівниками.  

5.2. Пріоритетними напрямами розподілу коштів, отриманих за надання 

Послуг, є: 

- оплата праці медичних працівників КНП, які забезпечують надання 

Послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів відповідно до чинного 

законодавства; 

- оновлення матеріально-технічної бази КНП.  

 

 

Заступник міського голови   

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради, керуючий 

справами виконавчого  

комітету міської ради                                               Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 


