
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 16.03.2021 № 75 

м. Золотоноша 

 

Про платні медичні послуги КНП “Золотоніська  багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської  міської ради 

 

Для встановлення методики розрахунку платних медичних послуг та 

напрямки їх використання, розглянувши лист КНП “Золотоніська 

багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради (11.03.2021 № 681) щодо 

погодження розробленої комунальним підприємством методики про 

розрахунок платних медичних послуг та напрямків їх використання, доповідну 

відділу прогнозування та розвитку громади (12.03.2021 №701), керуючись 

п.1“а” ст.30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Погодити положення “Про платні медичні послуги КНП “Золотоніська  

багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради згідно з додатком 1. 

2. Затвердити перелік платних послуг КНП “Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради згідно з додатком 2. 

3. Керівнику КНП “Золотоніська  багатопрофільна лікарня” Золотоніської   

міської ради Примак С.В. забезпечити контроль за використанням отриманих 

коштів за надані платні послуги та першочергове їх спрямування на 

поліпшення матеріально-технічної бази підприємства, виплату доплати до 

заробітної плати лікарям та фахівцям, які проводять платні медичні огляди та 

дослідження. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ніщенко М.Е. та відділ прогнозування та розвитку громади 

(Остроглазова В.В.). 

 

 

Міський голова               Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 
Вікторія Остроглазова  23850 



2 

 

Додаток 1 

до рішення міськвиконкому 

від 16.03.2021 № 75 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про платні медичні послуги  КНП “Золотоніська багатопрофільна   

лікарня” Золотоніської  міської  ради 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про платні медичні послуги КНП “Золотоніська  

багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради (далі — Положення) 

розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України “Основи 

законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-XII (далі 

— Закон № 2801); пункту 3.2

 статуту КНП “Золотоніська багатопрофільна  

лікарня” Золотоніської  міської  ради (далі - КНП), який передбачає можливість 

надання платних медичних послуг населенню. 

1.2. В основі Положення: 

- Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, 

розрахована індивідуально,  з  урахуванням економічно-обгрунтованих  витрат;  

- Перелік медичних 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 підприємства.  

1.4. 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,  медикаменти,  які  визначені за розрахунковими  

показниками; 

-  економічно обґрунтовані розрахунки накладних витрат за  показниками 

поточного  року; 

- інші  витрати, з урахуванням конкретних умов функціонування   

закладу. 

Перерахунок   діючих  тарифів  на  платні  послуги   здійснюється    за   

потреби, зумовленою змінами: розміру заробітної плати, цін на матеріальні   

витрати,  медикаменти та   інші  складові   собівартості  послуг.  

При  потребі, перелік   платних   послуг   може   бути розширено  та  доповнено. 

1.5. Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику КНП.  
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2. Платні медичні послуги, які надає КНП 

2.1. Підприємство  надає платні медичні послуги на засадах, визначених 

пунктом 1.5 Статуту: здійснює  некомерційну  господарську діяльність, 

спрямовану на  досягнення  соціальних та  інших  результатів   у  сфері охорони 

здоров’я. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я 

згідно зі статтею 6 Закону  № 2801.  

2.2. Перелік платних медичних послуг, що надає лікарня, та перелік посад 

працівників, які беруть участь у цьому процесі,  затверджуються Наказом 

керівника КНП та є невід’ємним додатком до рішення. 

2.3. Трудові, економічні та соціальні відносини підприємства  і працівників, які 

беруть участь у наданні платних медичних послуг, регулює колективний 

договір. Підприємство залучає працівників до надання платних медичних 

послуг на основі пункту колективного договору та відповідно до посадових 

інструкцій.  

 

3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг 
3.1. Тарифи на платні медичні послуги Підприємства розраховуються   

планово-економічним  відділом,  на  основі   сформованих  та опрацьованих  

комісіями  даних:  хронометражів,   норм  витрат матеріалів, медикаментів,  

даних  бухгалтерського  обліку  тарифікаційних  списків  та   ін.  

3.2. Встановлюються тарифи на платні медичні послуги Підприємства 

рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради та 

оприлюднюються в десятиденний термін після їх прийняття. 

3.3. Калькуляція собівартості платної медичної послуги  розраховується за 

наступною формою з відповідним (розрахунковим, бухгалтерським, 

хронометражним) документальним підтвердженням розрахунків: 

 

Форма типової калькуляції собівартості платної медичної послуги 

 

№ 

п/п 
Найменування витрат 

Сума (на 

одиницю 

послуги), 

грн. 

1 Фонд заробітної плати           

2 

Нарахування на заробітну 

плату  (22%)           

3 Прямі витрати            

  в т.ч.  

витрати на матеріалів та 

медикаменти   

    тощо (амортизація та ін.)   

4 Накладні витрати   (відсоток)           

  ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ           
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4. Оплата послуг КНП 

4.1. Підприємство приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і 

юридичних осіб, у т. ч. страхових компаній.  

4.2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, юридичні 

— тільки в безготівковій. Розрахунки з фізичними особами в касі лікарні  

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.  

4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.  

4.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після 

пред’явлення,  отримувачем послуги,  документа про оплату —  квитанції 

прибуткового касового ордера, фіскального чека РРО, банківської квитанції.  

 

5. Розподіл та використання грошових надходжень 

5.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, Підприємство 

використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням пунктів 

1.5 та 1.7 Статуту, що забороняють прямий розподіл прибутку між 

засновниками та працівниками. Натомість ці кошти підприємство  спрямовує 

на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності.  

5.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних 

медичних послуг: 

 оновлення матеріально-технічної бази,  придбання   медикаментів  

та  витратних  матеріалів  та ін.; 

 оплата праці медичних працівників лікарні  — передусім тих, які 

забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших 

зарплатних податків і зборів, що відповідає пункту 9.7 статуту про 

використання на зарплатні цілі коштів, отриманих в результаті господарської 

некомерційної діяльності. 

 

6. Прикінцеві положення 

 6.1. Положення набирає чинності з дати затвердження наказом керівника КНП, 

після погодження виконавчим комітетом Золотоніської міської ради.  Право 

керівника затверджувати внутрішні  організаційно-правові документи 

передбачено підпунктом 7.5.16 Статуту.  

6.2. Зміни до Положення погоджує заступник  керівника з економічних  питань, 

головний бухгалтер, після чого виноситься на погодження виконавчим 

комітетом Золотоніської міської ради. Перегляд Положення зумовлюють зміни 

штатного розпису Підприємства, складу платних послуг та  діючого 

законодавства.  

 

 

Керуюча справами      Оксана ШАКУРА 
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Додаток 2 

до рішення міськвиконкому 

від 16.03.2021 № 75 

 

 

Перелік платних послуг КНП „Золотоніська Багатопрофільна лікарня 

Золотоніської міської ради” 

 
№ 

п/п 
Найменування послуги 

Відділення, яке 

надає 

Посади 

відповідальних осіб 

1 

Попередній медичний огляд кандидата у 

водії (без вартості бланка). Оплата 

сертифікатв нарколога та психіатра 

проводиться окремо. 

Поліклінічне 

відділення 

 

2 

Періодичний (позачерговий) медичний 

огляд водіїв (без вартості бланка). 

Оплата сертифікатв нарколога та 

психіатра проводиться окремо. 

Поліклінічне 

відділення 

 

3 

Медичний огляд з метою видачі 

медичної довідки для отрмання дозволу 

(ліцензії) на об'єкт дозвільної системи 

(без вартості бланка). сертифікатв 

нарколога та психіатра проводиться 

окремо. 

Поліклінічне 

відділення 

 

4 

В разі одночасного проходження комісії 

медоглядів водіїв та медичної комісії на 

об'єкт дозвільної системи, оплата 

проводиться за комісію водія та оплата 

бланку довідки на дозвільну систему. 

Поліклінічне 

відділення 

 

 

 

5 

Огляд лікарями-спеціалістами при 

проведенні обов'язкового (попереднього 

або періодичного) профілактичного 

медичного огляду працівників певних 

професій, виробництв та організацій та 

прийом лікарів без направлень 

Поліклінічне 

відділення 

 

 

 

6 

Лікарем терапевтом Поліклінічне 

відділення 

Лікар терапевт 

7 

Лікарем наркологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар нарколог 

8 

Лікарем психіатром Поліклінічне 

відділення 

Лікар психіатр 

9 

Лікарем кардіологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар кардіолог 

10 

Лікарем гастроентерологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар 

гастроентеролог 

11 

Лікарем травматологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар травматолог 

12 

Лікарем неврологом дитячим Поліклінічне 

відділення 

Лікар невролог 

дитячий 

13 

Лікарем онкологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар онколог 
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№ 

п/п 
Найменування послуги 

Відділення, яке 

надає 

Посади 

відповідальних осіб 

14 

Лікарем ендокринологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар ендокринолог 

15 

Лікарем інфекціоністом  Поліклінічне 

відділення 

Лікар інфекціоніст 

16 

Лікарем інфекціоністом дитячим Поліклінічне 

відділення 

Лікар інфекціоніст 

дитячий 

17 

Лікарем акушер-гінекологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар акушер-

гінеколог 

18 

Лікарем фтизіатром Поліклінічне 

відділення 

Лікар фтизіатр 

19 

Лікарем урологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар уролог 

20 

Лікарем стоматологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар стоматолог 

21 

Лікарем хірургом Поліклінічне 

відділення 

Лікар хірург 

22 

Лікарем офтальмологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар офтальмолог 

23 

Лікарем дерматовенерологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар 

дерматовенеролог 

24 

Лікарем невропатологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар невропатолог 

25 

Лікарем отоларингологом Поліклінічне 

відділення 

Лікар отоларинголог 

Лабораторні дослідження  

26 

Аналіз визначення активності гамма-

глутамілтрансферази 

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

27 

Забір венозної крові Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

28 

Забір капілярної крові Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

29 

Загальний аналіз крові на аналізаторі 

"Swelab Alfa" 

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

30 

Визначення   тромбоцитів Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

31 

Аналіз крові на цукор Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

32 

Аналіз крові на визначення групи та 

резус-фактора 

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

33 

Визначення білірубіну Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 
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№ 

п/п 
Найменування послуги 

Відділення, яке 

надає 

Посади 

відповідальних осіб 

34 

Визначення холінестерази Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

35 

Визначення лужної фосфатази Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

36 

Визначення насичення крові залізом Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

37 

Визначення аналізу крові на сифіліс Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

38 

Визначення загального білку Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

39 

Тимолова проба Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

40 

Визначення сечовини Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

41 

Визначення креатиніну Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

42 

Визначення калію Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

43 

Визначення хлоридів Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

44 

Визначення альбуміну Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

45 

Визначення сечової кислоти Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

46 

Загальний аналіз сечі Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

47 

Цитологічне та бактеріоскопічне 

дослідження вагінального секрету 

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

48 

Дослідження на гельмінтози Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

49 

Дослідження біологічного матеріалу на 

патогенні гриби 

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

50 

Протромбіновий індекс Клінічно-

діагностична 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 
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№ 

п/п 
Найменування послуги 

Відділення, яке 

надає 

Посади 

відповідальних осіб 

лабораторія 

51 

Визначення копрограми Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

52 

визначення поверхневого антигена 

віруса гепатиту В  

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

53 

визначення поверхневого антигена 

позитивного віруса гепатиту В  

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

54 

тест -система для визначення гепатиту В Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

55 

тест -система для визначення гепатиту С Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

56 

визначення альфа-амілази Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

57 

визначення фосфору Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

58 

визначення магнію Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

59 

визначення С - реактивного білка Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

60 

визначення ревмо-фактора Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

61 

визначення антистрептолізіну - О Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

62 

визначення часу рекальцифікації Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

63 

визначення толерантності плазми до 

гепарину 

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

64 

визначення еякуляту Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

65 

визначення білкових фракцій Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

66 

визначення кальцію Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

67 визначення холестерину Клінічно- Завідувач лабораторії, 
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№ 

п/п 
Найменування послуги 

Відділення, яке 

надає 

Посади 

відповідальних осіб 

діагностична 

лабораторія 

лікар-лаборант 

68 

визначення тригліцеризи Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

69 

визначення активності 

аланіномінотрансферази 

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

70 

визначення активності 

аспартатомінотрансферази 

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

71 

визначення часу зсідання капілярної 

крові 

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

72 

визначення тривалості кровотечі 

капілярної крові 

Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

73 

визначення сіроглікоїдів Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

74 

визначення мікроальбуміну сечі Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

75 

визначення ацетону сечі Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

76 

визначення фібриногену Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

77 

визначення натрію Клінічно-

діагностична 

лабораторія 

Завідувач лабораторії, 

лікар-лаборант 

Діагностичні дослідження 

78 

УЗД (печінка+жовчний 

міхур+підшлункова залоза+селезінка) 

Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

79 

УЗД (печінка+жовчний міхур+жовчні 

протоки) 

Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

80 УЗД (підшлункова залоза) Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

81 

УЗД (селезінка+судини портальної 

системи) 

Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

82 УЗД (нирки+надниркові залози) Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

83 

УЗД (сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі) 

Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

84 УЗД (матка + яєчники) Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

85 

УЗД (матка при вагітності + 

перенатальне обстеження стану плоду) 

Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

86 УЗД (щитоподібна залоза) Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

87 УЗД (молочні залози з обох сторін) Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

88 УЗД (лімфатичні вузли однієї зони) Кабінет УЗД Лікар з УЗД 
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Відділення, яке 

надає 

Посади 

відповідальних осіб 

89 УЗД (м'які тканини) Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

90 УЗД (слинні залози однієї зони) Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

91 

УЗД (функціональне дослідження 

жовчного міхура та жовчних протоків) 

Кабінет УЗД Лікар з УЗД 

92 

Кольпоскопія Поліклінічне 

відділення 

Лікар акушер-

гінеколог 

93 

рентгенографія органів грудної клітини рентген-кабінет Завідувач кабінетом, 

лікар -рентгенолог 

94 

гайморографія рентген-кабінет Завідувач кабінетом, 

лікар -рентгенолог 

95 

Флюорографія  рентген-кабінет Завідуючий 

кабінетом, лікар-

рентгенолог 

96 

мазок з носа на еозинофіли Поліклінічне 

відділення 

Лікар отоларинголог 

97 

реовазографія Кабінет 

функціональної 

діагностики 

Завідувач 

відділенням, лікар-

фізіотерапевт 

98 

Спірографія Кабінет 

функціональної 

діагностики 

Завідувач 

відділенням, лікар-

фізіотерапевт 

99 

Електрокардіограма Кабінет 

функціональної 

діагностики 

Завідувач 

відділенням, лікар-

фізіотерапевт 

100 

Аудіометрія Поліклінічне 

відділення 

Лікар отоларинголог 

 

 

Керуючий справами       Оксана ШАКУРА 

 


