
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КРАСНОПІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ» 

КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

01 липня 2020р. смт Краснопілля № ч о - о й 

Н А К А З 

Про затвердження Положення про 
порядок надання платних послуг 
Комунальним некомерційним 
підприємством «Краснопільська 
лікарня» Краснопільської селищної 
ради в новій редакції та тарифів на 
платні послуги 

У зв'язку з необхідністю надання платних послуг комунальним некомерційним 
підприємством «Краснопільська лікарня» Краснопільської селищної ради 

1. З 26 червня 2020 року затвердити Положення про порядок надання платних послуг 
Комунальним некомерційним підприємством «Краснопільська лікарня» 
Краснопільської селищної ради в новій редакції відповідно до Додатку. 

2. Затвердити тарифи на платні послуги відповідно до Додатку 1. 
3. Контроль за виконанням даного Наказу залишаю за собою. 

НАКАЗУЮ: 

В.о. головного лікаря В.О. Фоменко 



Додаток 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання платних послуг Комунальним некомерційним підприємством 
«Краснопільська лікарня» Краснопільської селищної ради 

(Нова редакція) 

1. Загальні положення. 
1.1. Положення про платні медичні послуги Комунального некомерційного 
підприємства «Краснопільська лікарня» Краснопільської селищної ради (далі — Положення) 
розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ (далі — Закон № 2801) який 
передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню. Це положення 
поширюється на КНП «Краснопільська лікарня». 
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 № 1138 (далі — Перелік № 1138). 
1.3. Мета Положення — регламентувати процес надання платних послуг КНП, створити 
методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні 
послуги КНП «Краснопільська лікарня». 
1.4. Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику КНП. 

1.5. В основі Положення: 

• П(С)БО 16 «Витрати», затверджений наказом Мінфіну від 31.12.1999 № 318. 
2. Порядок надання платних послуг населенню. 
2.1. КНП «Краснопільська лікарня» надає платні медичні послуги на засадах, визначених 
пунктом 6.1.11. Статуту КНП «Краснопільська лікарня»: встановлювати тарифи на платні 
послуги з медичного обслуговування населення відповідно до вимог чинного законодавства 
України та пунктом 7.4.18. Забезпечувати проведення розрахунків вартості послуг з 
медичного обслуговування населення та затверджує їх відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
2.2. Платні послуги, що надаються КНП «Краснопільська лікарня», регламентовані наступними 
наказами: 

Дозвільна система: 

- Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної 
системи, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 20.10.1999р. №252. 
- наказ Департаменту охорони здоров'я «Про проведення медичних оглядів для отримання 
дозволу (ліцензії) на об'єкти дозвільної системи» від 06.01.2015р. № 5. 
Профілактичні медичні огляди: 
- Перелік професій працівників, які проходять медичні огляди встановлений ст.17 Закону 
України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. 
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 
Міністерства охорони здоров'я від 21.05.2007 р. № 246. 
- Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих 
професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення 
і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджено наказом Міністерства 
охорони здоров'я від 23.07.2002р. № 280. 
Керування автотранспортом: 
- Наказ МОЗ та МВС «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії 
та водіїв транспортних засобів» від 31.01.2013р. « 65/80. 
- Наказ департаменту охорони здоров'я «Про проведення медичних оглядів кандидатів у водії 
та водіїв транспортних засобів у 2015 році» від 06.01.2015р. № 6. 
- Наказ МОЗ України від 24.12.1999р. № 299. 



Наказ Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402 «Про затвердження 
Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України». 
2.3. КНП «Краснопільська лікарня» надає наступні платні послуги: 
2.3.1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що 
надаються без направлення лікарів: 
- Лабораторні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів (згідно 
додатку); 
- Консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів; 
2.3.2. Медичні огляди: 
1. Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу (крім випадків, коли 
медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості) та 
відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, а також медичні огляди для отримання 
виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за 
наявності відповідних медичних документів): 
- Обов'язковий попередній і періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на важких 
роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в 
професійному доборі, а також медичний огляд для отримання виїзної візи; 
- Обов'язковий попередній та періодичний профілактичний медичний огляд працівників 
окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням 
населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб; 

Обов'язковий попередній та періодичний психіатричний огляд; 
- Обов'язковий профілактичний наркологічний огляд із лабораторним обстеженням та 
видачею сертифіката. 
2. Медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, 
а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди: 
- Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи з видачею 
довідки 
- Обов'язковий попередній та періодичний психіатричний огляд; 
- Обов'язковий профілактичний наркологічний огляд із лабораторним обстеженням та 
видачею сертифіката.; 
3. Попередні профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних 
засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної 
служби зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди: 
- Попередній медичний огляд кандидатів у водії та періодичний і.позачерговий медичний 
огляд водіїв транспортних засобів із визначенням групи крові та резус-фактора; 
- Попередній медичний огляд кандидатів у водії та періодичний і позачерговий медичний 
огляд водіїв транспортних засобів без визначення групи крові та резус-фактора; 
- Обов'язковий попередній та періодичний психіатричний огляд; 
- Обов'язковий профілактичний наркологічний огляд із лабораторним обстеженням та 
видачею сертифіката. 

2.4. Медичні послуги, вказані в п 2.3, вказані на основі калькуляції, затвердженої в 
прейскуранті. 
2.5. Контроль за організацію і якість надання медичних послуг населенню, а також за 
правильністю використання тарифів на платні послуги здійснюють керівники, відповідальні 
за контрольні функції. 
3. Організація платних послуг і контроль за виконанням вимог до їх якості: 
3.1. Медична комісія по медичному огляду, що діє у КНП «Краснопільська лікарня», створює 
наказ по лікарні з персональним погодженням лікарів спеціалістів в наступному 
обов'язковому складі: лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, 
лікар-невропатолог, лікар-дерматолог, лікар-стоматолог, лікар-гінеколог, лікар-нарколог, 
лікар-психіатр. Головою комісії призначається один з лікарів комісії. В склад комісії також 
входить реєстратор медичний, сестри медичні, фельдшер лаборанти: 
3.1.1. Особи, які проходять медичний огляд, зобов'язані попередньо внести певну суму на 
розрахунковий рахунок КНП «Краснопільська лікарня»; 



3.1.2. Грошові кошти за медичний огляд зараховуються на спеціальний рахунок лікарні за 
платні послуги та використовуються: 
1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов'язаних з організацією надання 
платних послуг; 
2) на погашення заборгованості підприємства по бюджетним зобов'язанням; 
3) на фонд матеріального заохочування медичних робітників, які надають платні послуги. 
3.1.3. За якість проведення медичних оглядів несе відповідальність голова медичної комісії. 
Контроль праці цієї комісії забезпечує головний лікар КНП «Краснопільська лікарня». 
3.2. Обов'язковий попередній і періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на важких 
роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба в 
професійному доборі, а також медичний огляд для отримання виїзної візи: 
3.2.1. Медичний огляд працівників, які працюють на важких роботах зі шкідливими та 
небезпечними умовами праці відповідних категорій проводиться з метою установлення 
фізичних і психологічних здібностей осіб до праці, пов'язаних зі шкідливими чи 
небезпечними умовами праці; 
3.2.2. Організацію та проведення медичних оглядів забезпечує керівник підприємств та 
організацій незалежно від форм власності та видів діяльності; 
3.2.3. Щороку лікувальний заклад створює наказ про створення медичної комісії для 
проведення медичних оглядів, організовує місце проведення, час, перелік лікарів-спеціалістів, 
розробляє і узгоджує з замовниками план-графік проведення медичних оглядів; 
3.2.4. Відповідно до медичних показів медичних оглядів залучаються інші спеціалісти 
(онколог, ендокринолог, інфекціоніст, кардіолог); 
3.2.5. Замовник визначає контингент осіб, які зобов'язані проходити медичний огляд, виділяє 
кошти на організацію медичного огляду, створює наказ на проведення медоглядів в термін 
погоджений з лікувальним закладом, укладає договір з закладом охорони здоров'я і здійснює 
контроль за терміном їх проведення; 
3.2.6. Особи, які проходять медичний огляд, зобов'язані попередньо внести відповідну суму 
через відділення банку; 
3.3. Обов'язковий попередній та періодичний профілактичний медичний огляд працівників 
окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням 
населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: 
3.3.1. Дані профілактичні медичні огляди проходять співробітники медичних закладів, 
робітники торгівлі, харчових галузей, а також робітники дошкільних і шкільних закладів всіх 
форм власності. Головна ціль профілактичного огляду - перевірю стану здоров'я з ціллю 
попередження розповсюдження інфекційних і паразитарних хвороб серед населення. 
3.3.2. Медичним працівникам медичних закладів Краснопільської селищної ради та сіл 
Краснопільського району, які не увійшли в Краснопільську ОТГ медичні огляди проводяться 
безкоштовно. 
3.3.3. За висновком профілактичного медичного огляду проводиться оформлення особових 
медичних книжок ф. №1-ОМК згідно з наказом МОЗ від 21.02.2013 №150 із зазначенням дати 
огляду, дозвіл на роботу за вказаним терміном. При виявлені наявності захворювань 
громадянин направляється на лікування в лікувально-профілактичні заклади за місцем 
проживання. 
3.3.4. Адміністрація підприємства, співробітники якого зобов'язані пройти медичний огляд, 
щороку укладає угоду з лікувальним закладом, за вказаним терміном надають списки 
робітників на проходження медичного огляду і перераховує грошові кошти на спеціальний 
рахунок лікувального закладу; 
3.3.5. Профілактичний медичний огляд здійснюють спеціалісти, штат яких затверджено 
наказом лікарні; 
3.3.6. Сплата за медичні послуги здійснюється безпосередньо через відділення банку. 
Використання грошових коштів можливе після їх зарахування на спеціальний рахунок 
закладу, за статтями витрат, затвердженого фінансовим планом; 
3.3.7. Особи, які проходять медичний огляд, зобов'язані попередньо внести відповідну суму 
через відділення банку; 



3.4. Медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, 
а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди: 
3.4.1. Медичний огляд громадян для отримання дозволу (ліцензії) на право та носіння зброї 
проводиться лікувально-консультативною комісією з метою виявлення наявності або 
відсутності протипоказань для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкти дозвільної системи; 
3.4.2. Медична комісія лікарні створюється наказом по лікарні з персональним затвердженням 
лікарів-спеціалістів в наступному складі: лікар-терапевт, лікар-невропатолог, лікар-
отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-нарколог, лікар-психіатр, лікар-хірург, лікар-
дерматовенеролог; 
3.4.3. Особи, які проходять медичний огляд, зобов'язані попередньо внести відповідну суму 
через відділення банку; 
3.5. Попередні профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних 
засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної 
служби зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди: 

3.5.1. Особи, які проходять діагностику, зобов'язані попередньо внести відповідну суму через 
відділення банку; 
3.6. Лабораторні дослідження проводяться спеціалістами КНП «Краснопільська лікарня». 
3.6.2. Особи, які замовляють лабораторні дослідження, зобов'язані попередньо внести 
відповідну суму через відділення банку; 
3.6.3. Юридичні особи, які замовляють лабораторні дослідження, зобов'язані попередньо 
укласти договір про надання даних послуг. 
3.7. Консультативні послуги проводяться лікарями КНП «Краснопільська лікарня». 
3.7.1. Особи, які замовляють консультативні послуги, зобов'язані попередньо внести 
відповідну суму через відділення банку; 
3.7.2. Юридичні особи, які консультативні послуги, зобов'язані попередньо укласти договір 
про надання даних послуг. 
4. Розрахунок собівартості платних медичних послуг. 
4.1. Тарифи на медичні послуги, що надаються населенню в КНП «Краснопільська лікарня», 
розраховані індивідуально з обліком обґрунтованих видатків. 
4.2. Базою для встановлення тарифів на медичні послуги являється їх 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 по підрозділах за результатами 
проведеного аналізу затрат за попередній рік; 
- інші видатки з урахуванням конкретних умов функціонування закладу. 
Дана сума визначається в процентному співвідношенні від загальної суми видатків по лікарні. 
Рівень рентабельності складає 20% від собівартості медичних послуг. 
Нарахування ПДВ проводиться згідно чинного законодавства України. 
4.3. Розрахунки тарифів на медичні послуги проводяться щороку, з урахуванням фактичних 
видатків закладу. 
4.4. Тарифи затверджується наказом головного лікаря КНП «Краснопільська лікарня». 
5. Оплата послуг 
5.1. КНП «Краснопільська лікарня» приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і 
юридичних осіб, підприємств, установ та організацій, у т. ч. страхових компаній. 
5.2. Фізичні та юридичні особи розраховуються у безготівковій формі. 
5.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги. 
5.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред'явлення 
отримувачем документа про оплату. 
5.5. Надання платної послуги підтверджується актом виконаних робіт. 
6. Розподіл та використання грошових надходжень 
6.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП «Краснопільська лікарня» 
використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням статуту, що забороняє 



прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП 
«Краснопільська лікарня» спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети 
діяльності. 
6.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медичних послуг: 
• оплата праці медичних працівників КНП «Краснопільська лікарня», і відшкодування витрат, 
пов'язаних з організацією та наданням послуг , 
• оновлення матеріально-технічної бази КНП «Краснопільська лікарня», 
• проведення заходів, пов'язаних з виконанням підприємством основних функцій, які не 
забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду та оплатою за договором 
про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій. 

6.3. При потребі протягом року тарифи на платні послуги можуть бути розширені та 
доповнені. 

В.о.головного лікаря В.О. Фоменко 


