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1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комунальне некомерцшне п1дприемство «К1ровоградський
обласний шюрно-венеролопчний диспансер Юровоградсько'У об л ас h o i ради»
(дал1 — Пщприемство) е неприбутковим закладом охорони здоров'я,
уштарним комунальним п1дприемством, що д1е на o c h o b I комунально'У
власностУ територ1альних громад сш, селищ, мют област1. Власник К1ровоградська обласна рада.
1.2. Комунальне некомерцшне шдприемство «Юровоградський
обласний шюрно-венеролопчний диспансер К1ровоградськоУ обласно'У ради» е
правонаступником всього майна, прав та обов’язюв Комунального закладу
«Юровоградський обласний шк1рно-венеролог1чний диспансер» на шдстав1
розпорядження голови Юровоградсько'У обласно'У ради в1д 22 травня 2018 року
№ 132-гр«Про перетворення комунального закладу «К1ровоградський
обласний шюрно-венеролопчний диспансер» у комунальне шдприемство «
Юровоградський
обласний
шюрно-венеролопчний
диспансер»
Юровоградсько'У обласно'У ради та на пщстав1 розпорядження голови
Юровоградсько'У обласно'У ради вщ 26 листопада 2018 року № 370-гр «Про
внесения змш до розпорядження голови К1ровоградсько'У обласно'У ради вщ 22
травня 2018 року № 132-гр» та
на пщстав1
розпорядження голови
Юровоградсько'У обласно'У ради вщ 18 грудня 2018 року № 409-гр « Про
внесения
змш
до
розпорядження
вщ
22.05.2018р.
№ 132-гр
та
26.11.2018р.№370-гр.
1.3. Дане положения розроблено у вщ повщносп до припишв
Цившьного кодексу Укра'Уни, Господарського кодексу Укра'Уни, частини
шосто'У статп 18 Закону Укра'Уни «Основи законодавства Укра'Уни про охорону
здоров’я» вщ 19.11.1992 № 2801-XII (<dcuii — Закон № 2801), пункту 6.1.5
Статуту КНП « Юровоградський обласний шк1рно -венеролопчний диспансер
Юровоградсько'У обласно'У ради», який передбачае можливють надання платних
медичних послуг населению та вщповщае внутр1шнш облжовш пол1тиц1 КНП
« КОШВД КОР»

В основ! Положения закладена Методика розрахунку вартост!
послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою КМУ вщ
27.12.2017 № 1075, перелж медичних послуг у Положены вщповщае Перел1ку
платних послуг, як1 надаються в державних i комунальних закладах охорони
здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою
КМУ вщ 17.09.1996 № 1138 (dcuii — Перелш № 1138).
1.4.
Комунальне некомерцшне шдприемство «К1ровоградський
обласний шюрно-венеролопчний диспансер Юровоградсько'У обласно'У ради»
надае платш медичш послуги на засадах, визначених пунктом 1.6 Статуту
КНП: провадить цю д1яльшсть як господарську некомерцшну, спрямовану на
досягнення сощальних ц1лей, без мети одержания прибутку. Сощальш ц ш
полягають у реал1зацГУ права на охорону здоров’я згщно 3i статтею 6 Закону №
2801.

1.5. П ерелк платних медичних послуг, що надае КИП «КОШВД
КОР», мютить Додаток 1 до Положения.
1.6. Трудов1, економ1чн1 та сощальш вщносини КНП i пращвниюв,
як1 беруть участь у наданш платних медичних послуг, регулюе колективний
догов1р. КНП залучае пращвниюв до надання платних медичних послуг на
основ1 колективного договору та посадових шструкцш.
1.7. Положениям пропонуеться створення i введения нових форм
надання медично! допомоги населению з метою економного використання
бюджетних асигнувань в умовах дефщиту фшансування i збереження об’ем1в
надання медичноТ допомоги населению на надежному p iB H i.
1.8. Штатна чисельн1сть Пщприемства станом на 01.04.2020 року
становить 66,5 штатних одиниць, з них:_______________________
Затверджено
Фактично
%
штатних одиниць
зайнятих штатних укомплектованост1
одиниць
Jlkapi
17,75
17,75
100
Середнш
19,25
19,25
100
медичний
персонал
Молодший
8
8
100
медичний
персонал
Спещалюти
8,5
8,5
100
(не медики)
1нший
13
13
100
медичний
персонал
Всього
66,5
66,5
100,0
2. ПЕРЕЛ1К ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
2.1. Амбулаторно-пол1юпшчна допомога населению
3. ВСТАНОВЛЕННЯ BAPTOCTI ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
3.1. Встановлення вартост! платно!' послуги здшснюеться на баз1
економ1чно обгрунтованих витрат, пов'язаних з п наданням.
3.2. Складовими вартост1 платно! послуги е:
витрати на заробИну плату та передбачеш нарахування на зароб1тну
плату;
витрати на лкарсью засоби та матер1али, вщповщно до юпшчного
протоколу;
прям1 та виробнич1 витрати з урахуванням зносу обладнання;
загальш виробнич1 витрати.
3.3. До витрат на оплату пращ пращвниюв, яю залучеш до надання
платно! послуги, враховуються розм1ри посадових оклад1в, ставок зароб1тно!
плати (у тому числ1 погодинно! оплати), п1двищення, доплати, надбавки та
mini виплати обов'язкового характеру, визначеш в1дпов1дними нормативноправовим актами. При формуванш витрат на оплату пращ пращвниюв,

що залучеш до надання платно 1 послуги, також можуть враховуватись
виплати, що носять заохочувальний характер, у порядку, встановленому
законодавством та колективним договором.
Кшьюсть пращвниюв вщповщно! квал1фжацп, залучених до надання
платних послуг, з вщповщними розм1рами посадових оклад1в (тарифних
ставок, ставок заробкно! плати), а також кшьюсть годин !х роботи
визначаються
виходячи
з необхщносп врахування всього обсягу
виконуваних робгг вщповщно до затверджених норм навантаження або
часу, необхщного для виконання тих чи шших вщцв po6iT.
Нарахування на оплату пращ, в тому числи 36ip на обов'язкове
державне пенсшне страхування, на обов'язкове сощальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатностц на випадок безроб1ття, вщ
нещасного випадку на виробнищга та професшного захворювання,
яю
спричинили втрату працездатносД тощо,
здшснюються у розм1рах,
передбачених чинним законодавством.
3.4. До витрат на лшарсью засоби та матер1али враховуються витрати на
лкарсы а засоби або вироби медичного призначення з урахуванням
необхщност1 IX застосування зпдно юншчних протокол1в з урахуванням !х
дозування, одинищ вим1ру, юлькостц середньо! вартост! одинищ вшшру.
3.5. До прямих та виробничих вироб1в з урахуванням зносу обладнання
враховуються витрати з урахуванням тривалост1 використання обладнання,
норматив1в його використання, вщновлювально! вартост1 обладнання та
р1чного зносу.
3.6. До загальних виробничих витрат вщносяться витрати на оплату
послуг
шших
оргашзацш,
що
використовуються
на
надання
послуг,
у
тому
числ!
на
придбання
матер1ал1в,
швентарю,
1нструмент1в,
запасних
частин,
витратних
матер1ал!в до комп'ютерно! та оргтехн1ки, канцелярських товар1в,
бланково! та навчально!
документаций
що використовуеться
при
наданн1 платних послуг, дезшфжуючих та миючих засоб1в; проведения
поточного ремонту, техн1чного огляду i техн1чного обслуговування основних
фощцв, що використовуються для надання платних послуг, оплата послуг
зв'язку.
Витрати
на
оплату
послуг
стороншх
оргашзацш,
що
залучаються п!дприемством для надання платних послуг, включають оплату
виконання обов'язкових роб1т, яю не можуть бути виконаш прац1вниками
п1дприемства i яю повинн1 бути зд1йснен1 квал1фшованими фах1вцями
сторонн1х орган1зац1й (у тому числ1 суб'ектами господарювання).
Це, зокрема, оплата Bcix банк1вських послуг (у тому числ1 за
гот1вкове обслуговування), юридичш
та 1нформац 1йн 1
послуги,
що
забезпечують виконання п1дприемством його статутних завдань, поточний
ремонт, що здшснюеться залученими юридичними особами, установления
та подальше супроводження програмного забезпечення, послуг зв'язку, за
послуги 1нтернет-провайдер1в.
KpiM
витрат,
наведених
у
пункт1
вклю чаю ться в1драхування, яю обчислю ю ться

3.6

вщ

цього
загального

роздш у,
розм1ру

витрат на оплату пращ 1, як 1 не включаються до нарахувань на
оплату пращ, заходи з охорони пращ та безпеки.
3.7. Рентабельшсть в розрахунку тарифу платно! послуги не
враховуеться.
3.8. Розрахунки тариф1в на медичш послуги проводяться щороку, з
урахуванням видатюв Пщприемства, з урахуванням шфляцп.
3.9. Тарифи розраховуються Пщприемством самостшно з урахуванням
Постанови Кабшету M m icT p iB Укра!ни вщ 27.12.2017 року № 1075 «Про
затвердження Методики розрахунку вартосп послуги з медичного
обслуговування».
4. ПОРЯДОК ТА ОРГАШЗАЦШ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ.
4.1.
Платш
послуги
надаються
для
ф1зично!
або юридично! особи за и усною або письмовою заявою на пщстав1
укладеного договору про надання платно! медично! послуги (додаток 1.1).
Без укладення договору про надання платно! медично! послуги
Пщприемством послуги не надаються.
4.2. Отримати платш послуги в Пщприемств1 мають право Bci ф1зичш
та
юридичш особи, яю мають нам1р отримати платну послугу на
Пщприемствь
4.3. Для надання платно! медично! послуги щодо обов’язкового
диспансерного нагляду за особами необхщно:
4.3.1. Для дорос лого населения, що особисто звертаються до
Пщприемства, документ, що посвщчуе особу. Для неповнолПшх
обов’язкова присутнють батьк1в або уповноважено! особи.
4.3.2. При зверненш про надання платно! медично! послуги юридично!
особи необхщно надати:
1)
Виписку або Витяг з Сдиного державного реестру юридичних
oci6, ф1зичних оюб-пщприемщв та громадських формувань;
2)
Перелж уповноважених oci6, яю вщповщають за комун1кац1ю з
n i дприемством;
3)
Надати шформащю про перюд та терм1н, зручний для
проходження медичного огляду.
Зазначена шформащя надаеться до Пщприемства у письмовому виглядг
Належним чином наданою шформащею вважаеться над1слання и
електронною поштою на електронну адресу Пщприемства.
4.4. Пщприемство протягом 5 (п'яти) календарних дшв готуе догов1р
про надання платно! медично! послуги, надае його замовнику та включае
особу до електронно! системи вщвщувач1в.
4.5. Пюля укладення договору, Пщприемство вносить замовника послуг
у графш диспансеризацп.
4.6. Пщприемство надае лише Ti платш послуги, яю затверджен1 та
погоджеш згщно Статуту п1дприемства.
4.7. Для надання безоплатно! медично! послуги щодо обов’язкового
диспансерного нагляду за особами при особистому зверненш за послугою до
Пщприемства, необхщно мати електроне направления вщ шмейного лшаря.

Р1шення про надання бюджетного фшансування приймають вщповщш
органи
мюцевого
самоврядування
КтровоградськоГ
облает!
або
Юровоградська обласна рада окремим рш енням (програма фшансування)
згщно чинного законодавства.
4.10.
Для забезпечення надання яюсно! медично! послуги та у раз1
в1дсутност1 бюджетного фшансування по окремим статтям, Шдприемство мае
право розрахувати окрему платну послугу, де будуть враховаш B c i необхщш
витрати, пов'язан1 з и наданням.
4.11 Ьпш платн1 послуги, передбачеш господарською д1яльн1стю
пщприемства та не заборонеш чинним законодавством Украши.
5. СПОСОБИ ОПЛАТИ ЗА НАДАН1 МЕДИЧН1 ПОСЛУГИ
5.1. КНП приймае оплату за платш медичш послуги вщ ф1зичних i юридичних oci6.
5.2. Ф1зичн1 особи розраховуються у гоНвковш i безгот1вков1й форм1,
юридичш — т1льки в безгот1вков1й. Розрахунки з ф1зичними особами в Kaci
КНП зд1йснюються з дотриманням вимог Положения про ведения касових
операцш у нацюнальнш валют! в Украпп, затвердженого Постановою Правлшня Нащонального банку Украши вщ 29.12.2017 № 148. Сума платежу гот!вкою за один день не може перевищувати 50 ООО грн включно.
5.3. Оплата здшснюеться перед наданням платно! медично! послуги.
5.4. Вщповщальш особи надають платш медичш послуги т ть к и т е л я
пред’явления отримувачем документа про оплату — квитанцп прибуткового
касового ордера, фюкального чека РРО, банювсько! квитанцп.

6. РОЗПОД1Л ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТ1В
6.1.
Грошов 1 кошти, отриман! Шдприемством за надання платних послуг
за медичний огляд зараховуються на рахунок Пщприемства
i
використовуються винятково в межах статутно! д!яльностц з дотриманням
пункт1в 1.6, 1.7 та 1.8 Статуту, що забороняють прямий розподш прибутку м1ж
засновниками та пращвниками. Натом!сть pi кошти КНП спрямовуе на
фшансування видатюв та досягнення социально! мети д!яльностк
- оплата пращ медичних пращвниюв КНП — передушм тих, яю забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ССВ, шших зарплатних
податюв i збор1в, що вщповщае пунктам 6.1.2., 6.1.4. та 6.2.4. статуту;
- виплата допомоги на сощально-побутов! потреби, премшвання пер
соналу, вщповщно до колективного договору;
- оновлення матер!ально-техшчно! бази КНП;
- оплата комунальних послуг;
- вщшкодування витрат, пов’язаних з оргашзащею надання платних
послуг;
- матер!ально-техшчне забезпечення д!яльностц
- зм!цнення матер!ально-техн!чно! бази пщприемства.

7. Прикшцев1 Положения

7.1 Особи, яю мають шльги з медичного обслуговування згщно чинного
законодавства Украши, обслуговуються за програмою медичних гарантш.
7.2. В 1нших випадках платш медичш послуги пшьговим категор1ям
населения надаються на загальних пщставах.
7.3. Скарги пащ енив, яю можуть виникнути при наланш платних
послуг, вир1шуються шляхом переговор1в, або в судовому порядку, згщно
чинного законодавства Укра’ш и.
7.4. Змши до Положения
вносяться наказом головного лкаря
Пщприемства.
7.5. Додатки до цього Положения е його невщ’емною частиною.
7.6. Положения набирае чинност1 з дати затвердження його наказом
головного л к ар я КНП « КОШВД КОР»

Додаток 1
До Положения
про платш медичш послуги
(пункт 1.5)

