КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
09.10.2020

м.Кролевець

Про затвердження Положення про платні
медичні послуги, які надає комунальне
підприємством «Кролевецький районний
центр первинної медико-санітарної
допомоги» Кролевецької районної ради

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Кролевецький
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» від 14.09.2020 р. №
01-09/1375, з метою збереження обсягів надання медичної допомоги населенню
на належному рівні, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Затвердити положення про платні послуги Комунального підприємства
«Кролевецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Кролевецької районної ради (Додаток 1).
2. Доручити директору КП «Кролевецький РЦ ПМСД» Івашко Н.І.
здійснювати організацію надання платних медичних послуг відповідно до
затвердженого Положення та чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального
захисту населення (Марченко С.А).
Голова

В. БИК

Додаток 1
до рішення 39 сесії
Кролевецької районної ради 7
скликання
Положення
про платні медичні послуги, які надає
Комунальне підприємство «Кролевецький районний центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Кролевецької районної ради
1. Загальні положення.
1.1. Положення про платні медичні послуги КП «Кролевецький РЦ ПМСД»
(далі — Положення) розроблено відповідно до:
- закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» №
2801 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19);
- Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України;
- Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138
«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних
закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (далі Постанова №1138);
- пункту 3.2.26 Статуту КП «Кролевецький районний центр первинної медикосанітарної допомоги» Кролевецької районної ради» (далі - Центр), який
передбачає можливість надання платних послуг у порядку, визначеному
законодавством.
1.2. 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.
1.3. Перелік медичних послуг, які будуть надаватися відповідають 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 № 1138 (далі — Перелік № 1138).
1.4. Мета Положення — регламентувати процес надання платних послуг КП,
створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати
тарифи на платні медичні послуги Центру.
1.5. Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику КП.
2. Платні медичні послуги, які надає КП
2.1. Центр надає платні медичні послуги на засадах, визначених пунктом 1.5
статуту Центру: здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану
на досягнення соціальних та інших результатів, без мети одержання прибутку.

Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі
статтею 6 Закону № 2801.
2.2. Перелік платних медичних послуг із тарифами, що надає Центр, та перелік
посад працівників, які беруть участь у цьому процесі, визначається та
затверджується наказом керівника Центру.
2.3. Перелік платних медичних послуг може бути переглянуто та доповнено за
рішенням директора Центру.
2.4. Структурні підрозділи повинні забезпечувати населення доступною та
достовірною інформацією про порядок надання платних послуг та їх тарифів.
3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг
3.1. Тариф на медичні послуги, що надаються населенню розраховуються
індивідуально з обліком обґрунтованих видатків.
3.2. До складу витрат, пов’язаних з наданням платних послуг належать:
- витрати на оплату праці працівників;
- відрахування на соціальне страхування в цільові фонди, які передбачені
законодавством;
- матеріальні витрати, які зазначені за розрахунковими показниками;
- розрахунки накладних витрат за результатами проведеного аналізу витрат за
попередній рік;
- інші видатки з урахуванням конкретних умов функціонування закладу.
3.3. Для визначення тарифу послуги до собівартості кожної послуги додаються
планові витрати на розвиток Центру в розмірі до 20 % від собівартості послуги
(плановий рівень рентабельності).
3.4. Розраховувати тарифи на платні послуги з урахуванням витрат
підприємства.
За потреби протягом року тарифи на платні послуги можуть бути розширені та
доповнені. Розрахунок тарифів на платні послуги здійснюється щороку, з
урахуванням фактичних витрат підприємства.
4. Порядок оплати вартості медичних послуг
4.1. Центр приймає плату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних
осіб, у тому числі страхових компаній.
4.2. Фізичні та юридичні особи розраховуються виключно у безготівковій
формі.
4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.
4.4. Платні медичні послуги надаються тільки після пред’явлення замовником
послуги документа, що підтверджує оплату.
3.3.Не допускається оплата надання платної медичної послуги працівнику,
який безпосередньо надає медичну послугу.
4. Порядок надання платних медичних послуг
4.1. Замовник послуги може бути записаний на надання платної послуги
особисто, по телефону або через мережу Інтернет. Надання платних послуг без
попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього

запису на цей час інших пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної
послуги погоджується Центром та замовником в усній формі.
4.2. Перелік працівників, які можуть надавати платні медичні послуги,
визначається наказом керівника Центру. За рішенням керівника для надання
платних медичних послуг можуть бути додатково створено спеціальні
структурні підрозділи або кабінети.
4.3. Графік та порядок надання платних медичних послуг.
4.3.1. Надання платних медичних послуг здійснюється лікарями в робочі
години Центру в час, вільний від прийому пацієнтів за договором про медичне
обслуговування пацієнтів за програмою медичних гарантій, укладеним з
Національною службою здоров’я України (далі - договір з НСЗУ).
Графік прийому лікарем пацієнтів за договором з НСЗУ визначається в
електронній системі охорони здоров’я.
4.3.2. Надання платних послуг в години, в які згідно із інформацією в
електронній системі лікар здійснює прийом пацієнтів за договором з НСЗУ,
здійснюється лише після надання медичних послуг пацієнтам, які були записані
на прийом до лікаря (або в чергу) на отримання медичних послуг згідно з
договором із НСЗУ у цей день.
5. Розподіл та використання грошових надходжень
5.1 Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, Центром
використовується винятково в межах статутної діяльності. Забороняється
прямий розподіл отриманих доходів (прибутків) підприємства, або їх частини
серед засновників ( учасників), працівників підприємства (окрім оплати їхньої
праці, нарахування єдиного соціального внеску).
Натомість ці кошти
спрямовуються на фінансування видатків та досягнення соціальної мети
діяльності.
5.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів отриманих за надання платних
медичних послуг:
- на покриття витрат, пов’язаних з наданням послуг, які здійснюються за
плату;
- на оплату праці медичних працівників, зокрема, тих, які забезпечують
надання платних медичних послуг, сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і
зборів;
- на покращення матеріально-технічної бази Центру;
- виплата допомоги на соціально-побутові потреби медпрацівникам;
- інші напрями, визначені керівником Центру.
6. Прикінцеві положення
6.1. Положення набирає чинності з дати його затвердження.
6.2. Перегляд Положення зумовлюють зміни структури Центру, складу платних
послуг, законодавства.
Директор
КП «Кролевецький РЦ ПМСД»

Н. ІВАШКО

