
                                                                                          

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                                        ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я 

15 вересня 2021 р.№191. 

Про затвердження тарифів на платні  

медичні  послуги в КНП «Гайсинська  

центральна районна лікарня Гайсинської  

міської ради»  

 

Розглянувши лист головного лікаря КНП «Гайсинська центральна 

районна лікарня Гайсинської міської ради» Кохана І.В. від 09 червня 2021 р.  

№1104 щодо затвердження тарифів на платні медичні, взявши до уваги 

надані КНП «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської 

ради»  розрахунки на платні медичні послуги (лабораторні, діагностичні та 

консультативні), що надаються без направлення сімейного лікаря за 

зверненням громадян, відповідно до Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 року 

№2168-VIII, Закону України «Основи  законодавства України про охорону 

здоров’я», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», Переліку платних послуг, які надаються в 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 

навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.09.1996 року №1138, з метою відшкодування обґрунтованих витрат в 

КНП «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» за 

надання медичних  послуг, керуючись ст.ст. 27, 29, 32  та 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

1.Затвердити Положення про платні медичні послуги КНП «Гайсинська 

центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» згідно додатку 1, що 

додається до цього рішення.  

2.Затвердити тарифи на платні медичні  послуги, що надаються КНП 

«Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» згідно 

додатку 2, що додається до цього рішення.  

3.Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради І.О.Пашистого. 

 

 

Міський голова                                                    А.І.Гук 

 



                                                                                              Додаток 1 

                                                                                   до рішення виконкому 

                                                                                   від 15 вересня 2021 р. №191. 

 

 
     
                                                                  ПОЛОЖЕННЯ 

                про платні медичні послуги КНП «Гайсинська центральна районна 

лікарня Гайсинської міської ради» 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про платні медичні послуги Комунального некомерційного 

підприємства «Гайсинська  центральна районна лікарня Гайсинської  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 4.4 Статуту 

Комунального некомерційного підприємства «Гайсинська  центральна 

районна лікарня Гайсинської  міської ради», який передбачає, що 

підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує 

свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого 

Засновником, самостійно організовує надання послуг (робіт), і реалізує її за  

цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому 

законодавством України. 

1.2.В основі Положення - методика розрахунку вартості послуг КНП 

«Гайсинька ЦРЛ ГМР», розраховано індивідуально з урахуванням 

економічно обгрунтованих витрат: 

-витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо зайнятого наданням 

медичних послуг; 

-відрахування в  фонди,які передбачені законодавством; 

-матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками; 

-об’єктивно обгрунтовані розрахунки накладних витрат; 

-інші витрати з урахуванням конкретних умов фукціонування закладу. 

        При потребі на протязі року тарифи на платні послуги можуть бути 

розширені та доповнені. 

1.3.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). 

1.4.Мета Положення – регламентувати процес надання платних послуг КНП 

«Гайсинська ЦРЛ ГМР», створити методологічну базу для розрахунку їх 

собівартості, обгрунтувати тарифи на платні медичні послуги КНП 

«Гайсинська ЦРЛ ГМР». 

 

 

 



2. Платні медичні послуги, які надає КНП «Гайсинська центральна 

районна лікарня Гайсинської міської ради» 

2.1.КНП «Гайсинська ЦРЛ ГМР» надає платні медичні на засадах, 

визначених пунктом 1.6.статуту КНП «Гайсинська ЦРЛ ГМР»: провадить цю 

діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення 

соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у 

реалізації права на охорону здоров'я згідно із статтею 6 Закону №2801. 

2.2.Тарифи розраховуються економістом  далі  візуються заступником 

головного лікаря з економічних питань та  головним лікарем КНП 

«Гайсинська ЦРЛ ГМР», потім передаються на затвердження до виконавчого 

комітету Гайсинської міської ради. 

3.Оплата послуг 

3.1.КНП «Гайсинька ЦРЛ ГМР»  приймає оплату за платні медичні послуги 

від фізичних і юридичних осіб. 

3.2.Фізичні особи розраховуються у готівковій формі, юридичні-тільки в 

безготівковій, Розрахунки з фізособами в касі КНП «Гайсинська ЦРЛ ГМР» 

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. 

 3.3.Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги, крім 

випадків коли неможливо розрахувати вартість витрат попередньо. 

3.4.Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після 

пред’явлення отримувачем документа про оплату-квитанції прибуткового 

касового ордера, фіскального чека РРО. 

 

4.Розподіл та використанння грошових надходжень 

4.1.Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП 

«Гайсинська ЦРЛ ГМР» використовує на покриття видатків, пов'язаних з 

наданням послуг, а також на проведення заходів, пов’язаних з виконанням 

основних функцій закладу та досягнення соціальної мети діяльності. 

5.Прикінцеві положення 

5.1.Положення та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого 

комітету Гайсинської міської  ради. 

5.2.Розрахунок тарифів на медичні послуги здійснюється з урахуванням 

фактичних витрат закладу. Тарифи на медичні послуги та їх зміни 

затверджуються рішенням виконавчого комітету Гайсинської міської ради.  

 

 

Секретар виконавчого комітету                                       А.П.Філімонов 

 
 

 

 



                                                                                                    Додаток 2 

                                                                                   до рішення виконкому 

                                                                                   від 15 вересня 2021 р. №191. 

 

 

 

                                                  ТАРИФИ 

на платні медичні послуги, що надаються КНП «Гайсинська центральна 

районна лікарня Гайсинської міської ради» 

      

№ 

з/п 

Найменування послуги Тариф, грн., 

без ПДВ 

1 Консультація лікаря тарапевта 51,23 

2 Консультація лікаря хірурга 53,51 

3 Консультація лікаря хірурга дитячого 57,99 

4 Консультація лікаря кардіолога 48,29 

5 Консультація лікаря онколога 56,67 

6 Консультація лікаря уролога 56,07 

7 Консультація лікаря ендокринолога 54,82 

8 Консультація лікаря невропатолога 52,99 

9 Консультація лікаря ортопеда-травматолога 57,99 

10 Консультація лікаря отоларинголога 51,02 

11 Консультація лікаря інфекціоніста 51,07 

12 Консультація лікаря дерматовенеролога 55,27 

13 Консультація лікаря офтальмолога 52,48 

14 Проведення електрокардіографії 52,31 

 

Секретар виконавчого комітету                                   А.П.Філімонов  


