
Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта -  

проєкт рішення Бібрської міської ради 

„Про затвердження тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Ко-

мунальному некомерційному підприємстві «Бібрська міська лікарня» Бібрсь-

кої міської ради 

 

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної по-

літики у сфері господарської діяльності", п.п. 35 ст. 64 Бюджетного кодексу Укра-

їни, з метою мобілізації коштів до місцевого бюджету, Комунальне некомерційне 

підприємство «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради розробило проєкт 

рішення „Про затвердження тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві «Бібрська міська лікарня» Бібрської 

міської ради”. 

Даний проект регуляторного акта про платні медичні послуги дає можливість 

зменшити навантаження на бюджет громади. Лікарня забезпечує покриття першо-

чергових потреб за рахунок платних медичних послуг, які надаються населенню та 

юридичним особам. 

Рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на офіційному сайті 

Бібрської міської ради http://www.bibrka-rada.gov.ua/ в мережі Інтернет. 

Пропозиції та зауваження до регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу 

просимо надавати в письмовій формі: 

поштою за адресою: м. Бібрка, вул. Стуса В. 41.  

 

Директор КНП «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської ради Мельничук Я.В. 



Аналіз регуляторного впливу 

до проекту рішення Бібрської міської ради 

 

«Про затвердження тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві «Бібрська міська лікарня » Бібрської 

міської ради  

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом 

нормативного регулювання, обґрунтування необхідності прийняття регуляторного 

акту 
Проєкт рішення сесії Бібрської міської ради «Про затвердження тарифів на платні 

медичні послуги, що надаються в Комунальному некомерційному підприємстві «Бібрська 

міська лікарня» Бібрської міської ради підготовлений відповідно до законів України «Про 

охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і 

протидії корупції»; постанов 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 та доповненнями), від 23.05.2001 

№ 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих 

оглядів та видачі особистих медичних книжок» (зі змінами та доповненнями), з метою 

недопущення необґрунтованого зростання тарифів на платні медичні послуги та надання 

медичної допомоги. 

В умовах дефіциту бюджетних коштів необхідно враховувати, що важливим 

джерелом додаткових коштів для системи охорони здоров’я є платні послуги, що 

надаються працівникам підприємств та населенню державними та комунальними 

медичними закладами згідно з чинним законодавством. 

Для поліпшення утримання Комунального некомерційного підприємства «Бібрська 

міська лікарня» Бібрської міської ради та забезпечення її сучасним медичним обладнан-

ням, закупівлі хімічних реактивів для проведення аналізів у лабораторії лікарні, у зв’язку з 

тим, що за цей час значно збільшилися закупівельні ціни на матеріали, медикаменти, ко-

мунальні послуги, збільшився рівень заробітної плати працівників охорони здоров’я за 

рахунок підвищення мінімальної заробітної плати згідно з урядовими рішеннями та відпо-

відними наказами Міністерства охорони здоров’я України, чинні платні медичні послуги 

не забезпечують покриття витрат, пов’язаних із наданням даних платних медичних пос-

луг. Із метою раціонального використання бюджетних коштів, покращення результатів 

фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства «Біб-

рська міська лікарня» Бібрської міської ради виникла необхідність у затвердженні тарифів 

на послуги медичного характеру. 

Перелік послуг, які надаються в Комунальному некомерційному підприємстві «Бі-

брська міська лікарня» Бібрської міської ради на платній основі, визначений відповідно до 

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 та доповненнями), а саме: 

1.Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями держа-

вними і комунальними закладами: 
1. попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для (крім 

випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби 

зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. 

Кошти, які будуть отримані від надання платних послуг, будуть зараховані до спе-

ціального фонду і використані на заходи, пов’язані з організацією надання послуг, оплату 

праці працівників передусім тих, які забезпечують надання платних послуг, сплата ЄСВ, 

інших зарплатних податків та зборів, а також для відновлення матеріально–технічної бази 

лікарні.  

2. Визначення цілей нормативного регулювання 



Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що надаються 

державними і комунальними медичними закладами. 

Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з медичного 

обстеження за економічно обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам.  

Отримання власних надходжень до спеціального рахунку створить умови для 

Комунального некомерційного підприємства «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської 

ради отримувати та витрачати ці кошти на нагальні потреби, пов’язані з виконанням 

основних функцій лікарні, що не забезпечені (або частково забезпечені) асигнуваннями із 

загального фонду бюджету.  

В умовах нестабільної економічної та соціальної ситуації кошти, отримані 

лікарнею, є надзвичайно цінним підґрунтям для її діяльності. 

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей 

Можливі способи 

досягнення цілей 

Оцінка способу Причини відмови від 

альтернативних 

способів/аргументи щодо 

переваги обраного способу 

Збереження діючої 

ситуації 

- може призвести до проблем, 

пов’язаних з виплатою заробітної 

плати медичним працівникам, 

сплатою обов’язкових податків та 

зборів, придбанням необхідних 

медикаментів та хімічних 

реактивів, господарських 

предметів тощо. 

- не повна відповідність 

принципам регуляторної політики; 

- не повна відповідність вимогам 

чинного законодавства; 

- проблема розв’язується частково, 

бо чинні тарифи не забезпечують 

достатній баланс інтересів 

медичного закладу, громадян та 

суб’єктів господарювання. 

Відміна 

регулювання 

тарифів на медичні 

послуги 

- може призвести до надмірного 

зростання вартості цих послуг, їх 

недоступності для більшості 

населення, що також матиме 

негативні соціальні наслідки. 

- не відповідність принципам 

регуляторної політики; 

- не виконання поданих урядом 

повноважень щодо регулювання 

(встановлення) тарифів на платні 

медичні послуги. 

Прийняття даного 

регуляторного акта 

- забезпечує досягнення цілей 

державного регулювання; 

- повністю відповідає потребам у 

вирішенні проблеми; 

- встановлює тарифи на медичні 

послуги що надаються 

Комунальному некомерційному 

підприємстві «Бібрська міська 

лікарня» Бібрської міської ради у 

економічно обґрунтованому 

розмірі. 

- відповідає вимогам чинного 

законодавства; 

- забезпечує реалізацію принципам 

державної регуляторної політики; 

- упорядковує інтереси та 

відносини медичного закладу, 

громадян та суб’єктів 

господарювання; 

- поліпшує якість надання 

медичних послуг усім бажаючим. 

Рішенням сесії Бібрської міської ради «Про затвердження тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються в Комунальному некомерційному підприємстві «Бібрська міська 

лікарня» Бібрської міської ради запроваджується регулювання тарифів на платні медичні 

послуги, які надаються Комунальному некомерційному підприємстві «Бібрська міська 

лікарня» Бібрської міської ради за переліком затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів 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 та доповненнями). Дане рішення сприятиме покращенню результатів 

фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради 

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми 



Тарифи на медичні послуги, що пропонуються в Комунальному некомерційному 

підприємстві «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради в умовах ринкової еконо-

міки, визначаються рядом зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Одним із зовнішніх факторів є регулювальна роль держави на ціни та ціноутво-

рення. Державне регулювання цін і тарифів здійснюється згідно із Законом України «Про 

ціни та ціноутворення» та постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулю-

вання цін (тарифів)» (зі змінами і доповненнями). Регульовані тарифи торкаються тільки 

тих медичних послуг, що надаються державними і комунальними медичними закладами. 

Цінова політика медичного закладу значною мірою залежить від виду ринку, кож-

ний з яких ставить свої проблеми в галузі ціноутворення. 

Державне регулювання тарифів стримує їх ріст на ринку медичних послуг. 

Рішенням сесії Бібрської міської ради «Про затвердження тарифів на платні медич-

ні послуги, що надаються в Комунальному некомерційному підприємстві «Бібрська міська 

лікарня» Бібрської міської ради затверджуються економічно обґрунтовані тарифи на пос-

луги медичного характеру на основі фактичних витрат лікарні на кожну послугу окремо. 

Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов'язаний з безпосеред-

нім наданням послуги. Згідно з п. 138.8. ст.. 138 ПКУ собівартість наданих послуг склада-

ється з витрат, прямо пов’язаних з наданням послуг, а саме: прямих витрат на оплату пра-

ці медперсоналу, відрахувань єдиного соціального внеску, амортизації основних засобів, 

безпосередньо пов’язаних з наданням послуги, матеріальних, загальновиробничих та ад-

міністративних витрат. 

Витрати на оплату праці розраховані виходячи з норм часу, необхідного для на-

дання послуги та заробітної плати персоналу, який бере участь в наданні послуг. До скла-

ду заробітної плати входять посадові оклади, розраховані відповідно до постанови Кабі-

нету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів 

та організацій окремих галузей бюджетної сфери», також враховані надбавки та доплати 

залежно від умов праці, передбачені наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впо-

рядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціаль-

ного захисту населення». 

Норми часу медичного персоналу прийняті відповідно до наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати 

закладів охорони здоров’я». Редакція від 02.09.2016 

Матеріальні витрати розраховані виходячи з фактичних витрат лікарських засобів 

та виробів медичного призначення на кожну послугу окремо.  

Загальновиробничі та адміністративні витрати розраховані як співвідношення 

витрат закладу до фонду оплати праці основного медичного персоналу і становить 30%. 

Забезпечення виживання медичного закладу в умовах дефіциту та жорсткої 

конкуренції на ринку медичних послуг потребує постійного підвищення якості медичних 

послуг, оновлення матеріальної бази, підвищення кваліфікації медичного персоналу, що 

можливе лише при достатній наявності коштів на ці заходи. 

Тому надходження коштів від платних послуг дасть можливість покрити всі 

першочергові потреби лікарні, а фінанси будуть спрямовані на придбання та 

удосконалення матеріально–технічної бази закладу, на підвищення якості медичних 

послуг. 

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного 

акта 
На сьогодні Комунальному некомерційному підприємстві «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської ради є одним із медичних закладів м. Бібрка та Львівського району.  

Лікарня має ліцензію Міністерства охорони здоров’я на медичну практику від 30 

грудня 2020 року (серія № 3083). 



Введення рішення регулювання тарифів на медичні послуги забезпечить 

можливість користуватись ними широким верствам населення і спрямоване на 

забезпечення соціальної захищеності мешканців Львівського району та забезпечення 

належної якості послуг. 

Для задоволення споживачів медичних послуг у Комунальному некомерційному 

підприємстві «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради буде постійно розширювати 

кількість та підвищувати якість своїх послуг, впроваджувати інноваційні технології в 

наданні медичної допомоги. 

Платні медичні послуги дають можливість зменшити навантаження на бюджет 

громади. Лікарня забезпечує покриття першочергових потреб за рахунок платних 

медичних послуг, які надаються населенню та юридичним особам. 

Контроль за дотриманням встановлених тарифів на зазначені медичні послуги може 

застосовуватись як державними органами, на які покладено ці функції, так і громадськими 

організаціями. 

Враховуючи, що встановлення тарифів здійснюється шляхом публічного 

обговорення, то тарифи затверджуватимуться з урахуванням інтересів усіх зацікавлених 

сторін. 

Платні медичні послуги, що надаються населенню, є медичними послугами в 

Комунальному некомерційному підприємстві «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської 

ради і здійснюються окремо від основної діяльності закладу. 

Впровадження рішення не потребує додаткових коштів із бюджету. 

6.Очікувані результати прийняття регуляторного акта 
Встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надає Комунальному 

некомерційному підприємстві «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради, з 

урахуванням конкретних умов надання послуг, дозволить раціонально використовувати 

бюджетні кошти.  

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні вигоди 

та витрати, які наведені в таблиці: 

Сфера впливу Вигоди Витрати 

Міська рада - дотримання вимог діючого 

законодавства стосовно процедури 

прийняття регуляторного акта; 

- виконання повноважень наданих 

урядом щодо державного 

регулювання цін/тарифів 

- витрати, пов’язані з 

офіційним оприлюдненням 

регуляторного акта 

Суб’єкт надання 

послуг 

- збільшення надходжень на 

рахунок спеціального фонду 

Комунального некомерційного 

підприємства «Бібрська міська 

лікарня» Бібрської міської ради - 

збереження та покращення 

матеріально–технічного та 

санітарного стану відділень 

лікарні 

- відсутність можливості 

швидко змінювати рівень 

тарифу у разі зростання рівня 

мінімальної заробітної плати, 

зростання тарифів на 

комунальні послуги та інших 

витрат, що складають 

собівартість послуг 

Населення та 

суб’єкти 

господарювання 

- прозорість, забезпечення 

стабільного економічно 

обґрунтованого рівня тарифів, 

участь у обговоренні проекту 

регуляторного акта, надання 

пропозицій та зауважень; 

- підвищення якості медичних 

послуг та зменшення часу на їх 

надання за рахунок інтенсифікації 

та оптимізації проведення 

- збільшення витрат на 

медичні послуги 



діагностичних та лабораторних 

досліджень, високий 

професіоналізм медичного 

персоналу 

7. Обґрунтування строку дії акта 
Термін дії регуляторного акта необмежено і залежить від економічної стабільності у 

країні. Зміни та доповнення можуть бути внесені після внесення відповідних змін до 

чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його 

результативності. 

На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:  

- значні зміни в оплаті праці працівників закладів охорони здоров’я згідно з 

урядовими рішеннями та відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я 

України; 

- зростання тарифів на енергоносії, водопостачання та водовідведення, 

теплопостачання тощо; 

- ріст закупівельних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, 

необхідні для проведення медичних послуг. 

8. Показники результативності регуляторного акта 
Нині в Україні відбувається реформування медичної галузі, головним завданням 

якого є підвищення якості надання медичної допомоги населенню. Вивчення проблем і 

засад профілактичної, лікувальної медицини, організаційно-інформаційного та 

матеріально-технічного забезпечення системи охорони здоров'я є нагальною потребою 

сучасності. 

Забезпечення населення лікувально-профілактичною допомогою високої якості та в 

достатньому обсязі залежить від адекватності матеріально-технічної бази закладів, 

професіоналізму та кваліфікації лікарів, компетентності керівників, психологічної 

готовності населення піклуватися про стан свого здоров'я. 

Основними показниками результативності дії регуляторного акта є стабільне 

функціонування та достатнє фінансування лікарні для забезпечення населення якісними 

медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами. 

Показниками результативності зазначеного рішення передбачається визначити за 

статистичними показниками, пов’язані з дією акта, а саме: 

- дані щомісячних звітів про надходження платежів за платні медичні послуги до 

спеціального фонду в Комунальному некомерційному підприємстві «Бібрська 

міська лікарня» Бібрської міської ради; 

- кількість фізичних та юридичних осіб, яким надаються платні медичні послуги; 

- кількість проведених лабораторних, діагностичних та консультативних послуг; 

- кількість проведених медичних оглядів; 

- кількість та найменування придбаного обладнання, медінструментів, матеріалів 

тощо для покращення матеріально-технічного забезпечення Комунального закладу 

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради 

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта 
Результативність регуляторного акта здійснюється за допомогою проведення відс-

теження, а саме: 

- відстеження динаміки зростання надходжень платежу від надання медичних пос-

луг; 

- відстеження динаміки кількості фізичних і юридичних осіб, яким надаються платні 

медичні послуги. 

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде 

здійснюватись упродовж місяця з моменту набрання чинності регуляторного акту. 

Повторне відстеження регулятивного акта буде проведено через рік з дня набрання 

чинності, але не пізніше двох років, за результатами якого можливо здійснити порівняння 



показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та 

проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін. 

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня 

виконання заходів повторного відстеження результативності цього акта. 

Після виконання відповідних заходів готуються звіти про результативність 

регуляторного акту. 

 
Директор КНП «Бібрська міська лікарня» 

Бібрської міської ради Я. МЕЛЬНИЧУК 



ПОЛОЖЕННЯ 

про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальним некомер-

ційним підприємством "Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради  

1. Загальні положення 

1.1. Положення про платні медичні послуги КНП "Бібрська міська лікарня" Біб-

рської 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 — Основи); статуту КНП "Бібрська міська лікарня" 

Бібрської міської ради (далі — КНП), який передбачає можливість надавати платні 

медичні послуги населенню. 

1.2. В основі Положення: 

 Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затвер-

джена постановою КМУ від 27.12.2017 № 1075 (далі — Методика № 1075); 

 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 16 «Витрати», затвер-

джений наказом Мінфіну від 31.12.1999 № 318. 

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, 

створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи 

на платні медичні послуги КНП. 

1.5. Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику КНП. 

2. Платні медичні послуги, які надає КНП "Бібрська міська лікарня" 

Бібрської міської ради 

2.1. КНП "Бібрська міська лікарня" надає платні медичні та немедичні послуги на 

засадах, визначених пунктами 3.2.2.; 3.2.24 статуту КНП: 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 зі статтею 6 Закону № 2801. 

2.2. Перелік платних медичних послуг, що надає КНП, та перелік посад працівни-

ків, які беруть участь у цьому процесі, містить Додаток 1 до Положення. 

2.3. Норми робочого часу працівників амбулаторно-поліклінічного підрозділу міс-

тить Додаток 2 до Положення. 

2.4. Трудові, економічні та соціальні відносини КНП і працівників, які беруть уч-

асть у наданні платних медичних послуг, регулює колективний договір. КНП залу-

чає працівників до надання платних медичних послуг на основі посадових інструк-

цій. 



3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг 

3.1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється: 

— методом покрокового розподілу витрат "зверху донизу", визначеним Методи-

кою № 1075; 

— за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у 

П(С)БО 16. 

3.2. У розрахунках враховуються витрати калькуляційних груп: 

1) Адміністративні підрозділи — адміністрація, адміністративно-господарська ча-

стина,  

2) Допоміжні підрозділи — клінічна лабораторія, УЗД, рентген, фізіотерапія, фун-

кціональна діагностика, ендоскопія та палати інтенсивної терапії, приймальне від-

ділення; 

3) Клінічні відділення — терапевтично-неврологічне з палатами інтенсивної тера-

пії, амбулаторно-поліклінічне. 

При розрахунку собівартості послуг розподіл витрат здійснюється у низхідному 

порядку, а саме: 

— при розрахунку собівартості послуг, які надають підрозділи калькуляційної 

групи 2 — враховуються розподілені витрати тільки підрозділів калькуляційної 

групи 1; 

— при розрахунку собівартості послуг, які надають підрозділи калькуляційної 

групи 3 — враховуються розподілені витрати підрозділів калькуляційних груп 1 і 2. 

Перед розподілом загальних витрат виконується розподіл загальновиробничих ви-

трат (рахунок бухгалтерського обліку 91) між калькуляційними групами 2 і 3. 

3.3. До непрямих витрат, які підлягають розподілу на калькуляційні групи (п. 3.2 

цього Положення) та використовуються при підрахунку собівартості платних ме-

дичних послуг, належать: 

— загальновиробничі витрати (рахунок бухгалтерського обліку 91); 

— адміністративні витрати (рахунок бухгалтерського обліку 92). 

Розподіл непрямих витрат передує розподілу загальних витрат підрозділів (п. 3.2). 

3.4. 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 (фактично зайняті ставки) — решта витрат. 

Склад загальновиробничих та адміністративних витрат КНП визначається на підс-

таві наказу про облікову політику та пунктів 15 і 18 П(С)БО 16. 

3.5. Розподіл загальних витрат підрозділів КНП здійснюється за Методикою № 

1075. Базою (критерієм) розподілу загальних витрат до центрів витрат за принци-

пом "зверху донизу" відповідно до пункту 3.2 цього Положення є кількість персо-

налу (фактично зайнятих ставок). 



3.6. Форму типової калькуляції собівартості платної медичної послуги містить До-

даток 3 до Положення. 

4. Оплата послуг 

4.1. КНП приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних 

осіб. 

4.2. Фізичні та юридичні особи розраховуються тільки в безготівковій спосіб. 

4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги. 

4.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після 

пред’явлення отримувачем документа про оплату — квитанції, фіскального чека 

РРО, банківської квитанції. 

5. Розподіл та використання грошових надходжень 

5.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП використовує 

винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням пунктів 1.6, 1.7 та 1.8 ста-

туту, що забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівни-

ками. Натомість ці кошти КНП спрямовує на фінансування видатків та досягнення 

соціальної мети діяльності. 

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

 оплата праці працівників КНП — передусім тих, які забезпечують надання 

платних медичних послуг сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів, 

 оновлення матеріально-технічної бази КНП. 

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

та наданням послуг; 

 проведення заходів, пов’язаних з виконанням підприємством основних функ-

цій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду 

та оплатою за договором про медичне обслуговування за програмою медичних 

гарантій; 

 на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають плат-

ні медичні послуги (у випадку забезпечення основного фонду ЗП). 

6. Перелік пільгових категорій населення, які отримують платні медичні 

послуги безкоштовно або на пільгових умовах 

- працівники КНП "Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради при прохо-

дженні попередніх та періодичних медичних оглядів (крім оплати за бланки серти-

фікатів про проходження профілактичних наркологічного та психіатричного огля-

дів, бланків особистих медичних книжок та бланків медичних довідок для отри-

мання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи та медичних довідок щодо 

придатності до керування транспортним засобом), інші послуги; 

- учасники війни, бойових дій, антитерористичних операцій (при наявності посвід-

чення) – безоплатно; 

- інваліди з дитинства, інваліди – І групи – безоплатно;  

- діти до трьох років, діти з багатодітних сімей, діти сироти – безоплатно; 

- інваліди ІІ групи – 50%. 



7. Прикінцеві положення 

7.1. Положення набирає чинності з дати затвердження наказом директора КНП 

"Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради.  

7.2. Зміни до Положення погоджує Виконавчий комітет Бібрської міської ради . 

Перегляд Положення зумовлюють зміни оргструктури КНП, складу платних пос-

луг, законодавства. 

7.3. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною. 

 

Директор Мельничук Я.В. 



Додаток 1 до Положення 

про платні медичні послуги 

Перелік платних медичних послуг в КНП "Бібрська міська лікарня" Бібрської мі-

ської ради 

№ 

п/п 
Найменування платних медичних послуг 

Відділ (відділен-

ня), кабінет ,що 

надає платні ме-

дичні послуги 

Посади відпові-

дальних 

працівників 

(осіб) 

1. Медичні огляди:  

Поліклінічне відді-

лення 

Медичний дирек-

тор 

1.1. Попередній медичний огляд 

1.2. 
Медичний огляд громадян для отримання пос-

відчення водія транспортних засобів 

1.3. 

Обов’язковий попередній та періодичний пси-

хіатричний огляд при психіатричному кабінеті 

з видачею сертифіката 

1.4. 
Обов’язковий профілактичний наркологічний 

огляд громадян з видачею сертифіката 

1.5. 
Медичний огляд громадян для отримання до-

зволу на одержання зброї 

2. 

Оздоровчий масаж, гімнастика, фізіотерапев-

тичні процедури з метою профілактики за-

хворювань та зміцнення здоров’я дорослого 

населення. 

Кабінет фізіотерапії Фізіотерапевт 

3. Клініко-діагностичні дослідження 
Клініко- діагнос-

тична лабораторія 
Лаборант 

4. Діагностичні послуги:   

4.1. 
Рентгенологічні дослідження 

 
Рентген кабінет Лікар рентгенолог 

4.2. Ультразвукові дослідження (УЗД) Рентген кабінет Лікар рентгенолог 

4.3. Функціональна діагностика 
Кабінет функціо-

нальної діагностики 

Лікар з функціо-

нальної діагнос-

тики 

4.4. Ендоскопічні дослідження 
Кабінет функціо-

нальної діагностики 

Лікар- ендоско-

піст 

5. Консультативні послуги 

Кабінети спеціалі-

зованих служб по-

ліклініки,  

Лікарі- спеціаліс-

ти,  

6. 
Перебування у стаціонарі по догляду за важ-

кими хворими 

Усі відділи (відді-

лення) 
Завідувачі відділів 

7. 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії 

хвороби. 
Усі відділи Завідувачі відділів 

8. 
Перебування громадян за їх бажанням у палаті 

з поліпшеним сервісним обслуговуванням 
Усі відділи Завідувачі відділів 



Додаток 2 до Положення  

про платні медичні послуги 

Норми робочого часу лікарів та інших працівників амбулаторних підрозділів. Тривалість 

прийому на одного пацієнта 

№ з/п Назва посади 
Норма робочого 

часу год./тиждень 

Тривалість при-

йому,хв.. 

1 
Лікар-терапевт 38,5 20 

2 
Лікар-дерматолог 36 20 

3 
Лікар-офтальмолог 33 20 

4 
Лікар-отоларинголог 38,5 20 

5 
Лікар-нарколог 38,5 40 

6 
Лікар- ультразвукової діагностики 38,5 30 

7 
Лікар-ортопед-травматолог 38,5 30 

8 
Лікар- лаборант 38,5 30 

9 
Лікар-хірург 38,5 20 

10 
Фізіотерапевт 38,5 25 

11 
Лікар-ендокринолог 33 20 

12 
Лікар-кардіолог 38,5 30 

13 
Лікар-невропатолог 38,5 20 

14 
Лікар-психіатр 36 30 

15 
Лікар-акушер-гінеколог 38,5 20 

16 
Лікар стоматолог-терапевт 33 20 



Додаток 3 до Положення 

про платні медичні послуги (пункт 1) 

Форма типової калькуляції собівартості платної медичної послуги 

№ 

п/п 
Витрати 

Сума (на одиницю 

послуги), грн 

1 Прямі витрати  

1.1 Матеріальні   

1.2 На оплату праці  

1.3 ЄСВ  

2 Накладні витрати  

3 Витрати на електроенергію  

4 Амортизаційні  

5 Рентабельність 25%  

6 Усього витрат:  



 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______ сесія Бібрської міської ради ______-го демократичного скликання 

РІШЕННЯ 

ПРОЄКТ 

 м. Бібрка     “_____” _________ 2021 р.    

 

Про затвердження тарифів на платні 

медичні послуги, що надаються в 

в Комунальному некомерційному підприємстві 

 «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради 

 

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності", частини другої статті 25 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Верховної Ради 

України від 18.07.97 № 496\97-ВР "Про інформацію Кабінету Міністрів України 

"Про стан справ у системі охорони здоров'я України та перспективи її розвитку", 

постанов 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 ), від 25.12.96 № 1548 "Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін (тарифів)" (зі змінами) та з метою єдиного підходу до 

застосування економічно обґрунтованого розміру платних медичних послуг 

виконавчий комітет Бібрської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Положення про порядок надання платних медичних послуг 

Комунальним підприємством “Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради (далі 

– Положення), що додається. 

2. Затвердити перелік та тарифи на медичні послуги, що надаються Комунальним 

некомерційним підприємством “Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради. 

3. Комунальному підприємству «Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради: 

 - забезпечити якісне надання платних медичних послуг у відповідності до 

затвердженого положення, переліку та тарифів; 

 - проводити регулювання тарифів на платні медичні послуги у зв’язку зі 

зміною складових тарифів; 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію гуманітарних питань. 

 

Бібрський міський голова Р.Я. Гринус 



Додаток 1 до рішення виконавчого 

комітету Бібрської міської ради 
від «___» _______ 2021 р. 

№ _____ 
 

Прейскурант цін на проведення медичного огляду при кабінетах КНП «Бібрська міська 

лікарня» 
Проходження попереднього медичного огляду 82,00 грн. 
Калькуляція на проведення медичного огляду громадян при кабінетах КНП «Бібрська міська 

лікарня » Бібрської міської ради  
Вартість, грн. 

1. Витрати на обстеження      81,50 
2. Інші витрати         0,50 
__________________________________________________________ 
Собівартість        82,00 
__________________________________________________________ 
Всього ціна одного визначення      82,00 грн. 


