
                                                                                                                              
                                                                    УКРАЇНА  

                                                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                              САФ'ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                                                    ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

                                                          ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                   РІШЕННЯ 
 

«22»  січня 2021                                                                                                                   № 8 

Про затвердження Положення та тарифів на  

платні послуги, які надаються Комунальним 

  некомерційним підприємством Саф’янівської  

сільської ради «Центральна районна лікарня» 
 

Відповідно до Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 

9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003 року № 1160 – IV, Законом України № 911 від 24.12.2015р., «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України», відповідно до постанов 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» та від 11.07.2002 року № 989 «Про внесення змін до  постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 вересня 1996 р № 1138», наказів Міністерства охорони здоров'я України від 

23.07.2002 року № 280 «Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, 

лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних 

оглядів, та періодичність їх проведення» та від 21.05.2007 року № 246 «Про затвердження 

Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», розглянувши 

звернення в.о. генерального директора Комунального некомерційного підприємства 

Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня», виконавчий комітет 

Саф’янівської сільської  ради Ізмаїльського району Одеської області 
  

ВИРІШИВ:   

1. Рекомендувати сесії сільської ради затвердити положення про платні послуги, які 

надаються Комунальним некомерційним підприємством Саф’янівської сільської ради 

«Центральна районна лікарня» (додаток №1).  

2. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються Комунальним некомерційним 

підприємством Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня» (додаток №2). 

   3. В.о. генерального директора комунального некомерційного підприємства 

Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня» (Садковський О.В.): 

- довести перелік платних медичних послуг, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством Саф’янівської с/ради «Центральна районна лікарня» та 

перелік пільгових категорій по наданню платних медичних послуг населенню до відома 

населення Ізмаїльського району в засобах масової інформації, на території лікувальних 

закладів центральної районної лікарні; 

- надання платних медичних послуг здійснювати відповідно до чинного законодавства 

та цього рішення.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

Саф’янівської сільської  ради Суддю Вячеслава Михайловича. 
 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                         Наталія ТОДОРОВА 



 

Додаток 1 

До рішення виконкому  

від_22.01. 2021р.№_ 8 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про платні послуги, які надаються Комунальним некомерційним підприємством  

Саф’янівської сільської ради «Центральна районна лікарня» 

 

1. Загальні положення 
1.1. Це Положення розроблено з урахуванням ПКМУ № 65 від 05.02.2020 р «Деякі 

питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування 

населення у 2020 році» (зі змінами) відповідно до Переліку платних послуг, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1138 «Про затвердження переліку 

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

вищих медичних навчальних закладах». 

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

допомоги населенню, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони 

здоров’я, дотримання державних соціальних нормативів та єдиних галузевих норм, для 

отримання додаткових коштів на розвиток медицини, оптимального використання 

матеріальних ресурсів, підвищення ефективності та якості медичного обслуговування 

Комунальним некомерційним підприємством Саф'янівської сільської ради «Центральна 

районна лікарня» 

2. Порядок надання платних послуг населенню 
2.1. Платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством  

Саф'янівської сільської ради «Центральна районна лікарня» (надалі - КНП Саф'янівської с/р 

«Центральна района лікарня»), регламентовані наступними нормативними документами: 

 Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт 

дозвільної системи, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

20.10.1999р. №252; 

 наказ МОЗ та МВС «Про затвердження Положення про медичний огляд 

кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 31.01.2013р. № 65/80. 

 Перелік професій працівників, які проходять медичні огляди, встановлений 

ст.17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р., 

 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 

затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №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, що 

затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002р. №280. 

 Порядок надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час 

небажаної вагітності, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 24.05.2013р. № 423. 

2.2. КНП Саф'янівської с/р «Центральна района лікарня» надає платні послуги 

відповідно до діючого чинного законодавства на такі послуги, що не оплачуються 

національною службою здоров'я України, але які заклад спроможний надати відповідно до 

ліцензії на медичну практику,  згідно Переліку платних послуг, затвердженого Постановою 



Кабінету Міністрів України 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). 

2.3. Послуги, вказані в п. 2.2, надаються на підставі тарифів, які розраховуються КНП 

Саф'янівської с/р «Центральна района лікарня» та затверджуються рішенням сесії 

Саф'янівської с/р. 

2.4. КНП Саф'янівської с/р «Центральна района лікарня» забезпечуює населення 

доступною та достовірною інформацією про порядок надання платних послуг та їх тарифів. 

2.5. Контроль за організацією і якістю надання платних послуг населенню, а також за 

правильністю використання тарифів на платні послуги здійснює головний лікар КНП 

Саф'янівської с/р «Центральна района лікарня». 

  

3. Організація надання платних послуг і контроль за 

 виконанням вимог до їх якості 
3.1. Медичний огляд кандидатів у водіїв транспортних  засобів для отримання 

посвідчення водія транспортного засобу (отримання свідоцтва). 

3.1.1. Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 

(на право зберігання та носіння зброї). 

3.1.2. Обов’язковий річний профілактичний медичний огляд працівників окремих 

професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення 

і може призвести до поширення інфекційних хвороб (один раз на рік). 

3.1.3. Попередній (при прийнятті на роботу) профілактичний медичний огляд 

працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб (при 

прийнятті на роботу). 

3.1.4. Обов’язковий піврічний профілактичний медичний огляд працівників окремих 

професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення 

і може призвести до поширення інфекційних хвороб (один раз на півроку). 

3.1.5. Медичний огляд працівників певних категорій (працівників, що зайняті на 

важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є 

потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності, виду економічної діяльності та їх філій, інших відокремлених 

підрозділів; фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю; осіб які самостійно забезпечують себе 

роботою; закладів державної санітарно – епідеміологічної служби; закладів охорони 

здоров'я). 

3.1.6. Обов'язковий річний медичний профілактичний  огляд медичних працівників. 

3.1.7. Обов'язковий річний медичний профілактичний  огляд медичних працівників, для 

працівників районних закладів охорони здоров'я (за пільговим тарифом). 

3.1.8. Обов'язковий профілактичний психіатричний огляд. 

3.1.9. Медичні передрейсові огляди водіїв. 

3.1.10. Лабораторні послуги за зверненням громадян та для включення результатів до 

комплексу медичних оглядів. 

3.1.11. Надання амбулаторної допомоги за зверненням громадян без направлення 

сімейного лікаря та для надання послуг за договарами з суб'єктами господарювання, 

страховими організаціями (консультації лікарів). 

3.1.12. Діагностичні та інструментальні обстеження за зверненням громадян без 

направлення сімейного лікаря або вузького спеціаліста, надання послуг за договорами з 

суб'єктами господарювання, страховими організаціями. 

3.1.13. Медична допомога хворим удома. 

3.1.14. Послуги, що надаються в стаціонарних умовах, надання послуг за договорами з 

суб'єктами господарювання, страховими організаціями. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0308-13#n79


3.1.15. Інші послуги, що надаються КНП Саф'янівської с/р «Центральна района 

лікарня», відповідно до покладених функцій. 

 

3.2. Медична комісія по медичному огляду громадян в КНП Саф'янівської с/р 

«Центральна района лікарня» утворюється наказом генерального директора, або особою, що 

тимчасово виконує обов'язки. 

3.3. Особи, які проходять медичний огляд, зобов’язані попередньо внести визначену 

суму на розрахунковий рахунок КНП Саф'янівської с/р «Центральна района лікарня». 

3.4. Відповідальність за якість проведення медичних оглядів несе голова медичної 

комісії. Контроль за роботою цієї комісії забезпечує генеральний директор або особа, яка 

тимчасово виконує обов'язки генерального директора КНП Саф'янівської с/р «Центральна 

района лікарня» 

3.5. Організацію та проведення медичних оглядів забезпечують керівники підприємств 

та організацій незалежно від форм власності та видів діяльності. 

3.6. Щороку  генеральний директор або особа, що виконує обов'язки генерального 

директора КНП Саф'янівської с/р «Центральна района лікарня» видає Наказ про створення 

медичної комісії для проведення вищезазначених медичних оглядів, організовує місце 

проведення, час, перелік лікарів-спеціалістів, розробляє і погоджує з замовниками план-

графік проведення медичних оглядів. 

3.7. 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 КНП Саф'янівської с/р «Центральна района лікарня», і вносить 

визначену суму на розрахунковий рахунок КНП Саф'янівської с/р «Центральна района 

лікарня». 

3.8. Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, а також форма 

медичного висновку містяться в наказі МОЗ від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження 

Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (зі змінами). 

3.9. За результатами профілактичного медичного огляду проводиться оформлення 

особових медичних книжок ф. №1-ОМК відповідно до наказу МОЗ від 21.02.2013 №150 

«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» (зі змінами) із зазначенням 

дати огляду, дозволу на роботу на визначений термін. 

3.10. Адміністрація підприємства, співробітники якого зобов’язані пройти медогляд, за 

необхідності укладає угоду з КНП Саф'янівської с/р «Центральна района лікарня», у 

встановлений термін надає списки працівників на проходження профілактичного медичного 

огляду і перераховує грошові кошти на розрахунковий рахунок КНП Саф'янівської с/р 

«Центральна района лікарня». 

3.11. Профілактичний медичний огляд здійснюють спеціалісти, перелік яких 

затверджений Наказом генерального директора  КНП Саф'янівської с/р «Центральна района 

лікарня». Прийом здійснюється щоденно, згідно з графіком роботи. 

 

3.12. Грошові надходження від надання медичних послуг зараховуються на поточний 

рахунок КНП Саф'янівської с/р «Центральна района лікарня» та витрачаються на: 

- оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов’язаних з організацією та 

наданням послуг; 

- проведення заходів, пов’язаних з виконанням підприємством основних функцій, які не 

забезпечені (або частково забезпечені) видатками з загального фонду та оплатою за 

договором про медичне обслуговування за программою медичних гарантій; 

- на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають платні 

послуги. 

 



4. Порядок розрахунку тарифів на платні послуги 

 

4.1. Тарифи на платні послуги, що надаються населенню КНП Саф'янівської с/р 

«Центральна районна лікарня», розраховані індивідуально з урахуванням економічно 

обґрунтованих витрат. 

4.2. Базою для встановлення тарифів на платні послуги є 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 підрозділам за результатами 

проведенного аналізу затрат за попередній рік; 

- інші витрати з урахуванням конкретних умов функціонування закладу. 

4.3. Розрахунок тарифів на платні послуги здійснюється щороку, з урахуванням 

фактичних витрат підприємства. 

4.4. При потребі на протязі року тарифи на платні послуги можуть бути розширені та 

доповнені, а ціни у разі зростання індексу інфляції знову затвердженні. 

 

5. Перелік пільгових категорій населення 

 

- інваліди Другої світової війни та учасники бойових дій, учасники АТО (безкоштовно) 

- ліквідатори, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (50%) 

- працівники КНП Саф'янівської с/р «Центральна районна лікарня» при проходженні 

попередніх та періодичних медичних оглядів (крім оплати за бланки сертифікатів про 

проходження профілактичних наркологічного та психіатричного оглядів, бланків 

особистих медичних книжок та бланків медичних довідок для отримання дозволу 

(ліцензії) на об’єкт дозвільної системи та медичних довідок щодо придатності до 

керування транспортним засобом) (безкоштовно) 

 

 

 


