
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від                        2020 року №  

 
м. Олександрія 

 
Про затвердження Положення про платні  
медичні послуги, які можуть надаватися  
в комунальних підприємствах,  
підпорядкованих управлінню охорони здоров’я  
Олександрійської міської ради  
 

Відповідно до ст.ст. 26, 52 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
на виконання Закону України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», 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), з метою відшкодування 
обґрунтованих витрат комунальних підприємств за надання медичних послуг та залучення 
додаткових коштів до комунальних підприємств 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Положення про платні медичні послуги, які можуть надаватися в 

комунальних підприємствах підпорядкованих управлінню охорони здоров’я 
Олександрійської міської ради (додається).  
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                                       Степан  ЦАПЮК 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                            Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
 
 
 
 
 
 

Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
 від «____» _________ 2020 року № ___ 

 



ПОЛОЖЕННЯ 
про платні медичні послуги, які можуть надаватися в комунальних підприємствах, 
підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради  

 
I. Загальні положення 

 
1. Положення про платні медичні послуги (далі — Положення) розроблено відповідно 

до статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 
19.11.1992 № 2801-XII (далі — Закон № 2801). 

2. Перелік медичних послуг затверджується згідно чинного законодавства та 
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).  

3. Мета Положення — регламентувати процес надання платних послуг комунальними 
підприємствами (далі — КП), створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, 
обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги КП.  
 

II. Організація платних послуг 
та контроль за дотриманням вимог щодо їх якості 

 
1. КП надають платні медичні послуги на засадах, визначених Статутом КП: 

провадять цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення 
соціальних цілей, без мети одержання прибутку.  

2. Перелік платних медичних послуг, що надають КП, та їх тарифи затверджуються 
рішеннями виконавчого комітету Олександрійської міської ради на підставі економічно 
обґрунтованих розрахунків на платні медичні послуги. 

3. КП зобов’язані забезпечити громадян безоплатною, доступною та достовірною 
інформацією щодо порядку надання платних послуг, яка повинна включати відомості про 
місце надання цих послуг, режим роботи КП, перелік платних послуг, порядок їх оплати та 
відомості про пільги для окремих категорій громадян. 

4. Трудові, економічні та соціальні відносини КП і працівників, які беруть участь у 
наданні платних медичних послуг, регулює колективний договір. 

5. Платні послуги  КП можуть надаватися як у спеціально створених структурних 
підрозділах (відділеннях, кабінетах), що надають відповідні послуги виключно за плату, так і 
працівниками структурних підрозділів, основне фінансування яких здійснюється за рахунок 
коштів НСЗУ або бюджетних асигнувань, в робочий час або поза його межами. При цьому 
виконання роботи може регулюватися цивільно-правовими договорами.  

6. З метою врегулювання процесу праці, відповідно до ст. 21 КЗпП України, між 
роботодавцем (КП)  i працівником, які задіяні у наданні платних послуг, укладається 
трудовий договір, згідно з яким сторони зобов'язуються: 

- працівник - виконувати роботу, визначену договором, згідно з вимогами 
внутрішнього трудового розпорядку роботодавця, 

- роботодавець - виплачувати найманому працівникові заробітну плату, заохочувальні 
виплати, доплати та надбавки, визначені договором,  та забезпечувати належні умови праці, 
які передбачені законодавством, трудовим договором та колективним договором. 

7. КП зобов’язані забезпечити відповідність платних послуг, що ним надаються, 
вимогам, які пред’являються до методів досліджень, діагностики, профілактики та лікування. 

8. У разі виникнення претензій до якості наданої послуги отримувач може звернутися 
безпосередньо до керівника КП або до управління охорони здоров’я міської ради.  
 
 

ІІІ. Розрахунок собівартості платних медичних послуг 



 
1. При розрахунку собівартості послуг враховуються прямі та непрямі витрати. 
2. До прямих витрат, які використовуються при підрахунку собівартості платних 

медичних послуг, належать: 
- заробітна плата медичного персоналу, який безпосередньо зайнятий наданням 
платних послуг; 
- використовуване медичне чи інше обладнання та час його використання. 

Для визначення чисельності категорій працівників та часу виконання робіт слід керуватися 
діючими, або встановленими експериментальним методом, нормами навантаження та 
нормами часу. 

3. До непрямих витрат, які підлягають розподілу на калькуляційні групи та 
використовуються при підрахунку собівартості платних медичних послуг, належать: 

- загальновиробничі витрати (рахунок бухгалтерського обліку 91); 
- адміністративні витрати (рахунок бухгалтерського обліку 92). 
4. Розподіл непрямих витрат здійснюється згідно з пунктом 16 П(С)БО 16. Базами 

(критеріями) розподілу непрямих витрат на калькуляційні групи є: 
- площа приміщень — витрати на комунальні послуги (електроенергія, опалення, 

водопостачання та водовідведення тощо); 
- кількість персоналу (згідно штатного розпису) — решта витрат. 

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих та адміністративних витрат КП 
установлюються підприємством на підставі наказу про облікову політику та пунктів 15 і 18 
П(С)БО 16. 

5. При зміні тарифів на комунальні послуги, зі зміною рівня заробітної плати, вартості 
матеріалів, за рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради, можуть 
вноситися зміни до вартості тарифу на платну медичну послугу. 
  

IV. Оплата послуг 
 

1. КП приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб, у т. ч. 
страхових компаній.  

2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, юридичні — 
тільки в безготівковій. Розрахунки з фізичними особами в касі КП 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. Ліміт каси за один день визначається в кожному підприємстві індивідуально. 

3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.  
4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення 

отримувачем документа про оплату —  квитанції прибуткового касового ордера або 
фіскального чека РРО або банківської квитанції.  
 

V. Розподіл та використання грошових надходжень 
 

1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КП використовує 
винятково в межах статутної діяльності.  

2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медичних 
послуг: 

- оплата праці та виплата заохочувальних стимулів працівникам;  
- виплата допомоги на соціально-побутові потреби працівникам; 
- оновлення матеріально-технічної бази КП та інші. 

   
VI. Прикінцеві положення 

 



1. КП, що надають платні послуги населенню, зобов’язані вести бухгалтерський облік 
по наданню послуг відповідно до внутрішньої політики підприємства та інструкцій по 
бухгалтерському обліку. 

2. Відповідальність на своєчасність та якість надання платних послуг несуть 
безпосередньо надавачі цих послуг та керівники КП, в яких надаються ці послуги. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                            Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


