
ПОЛОЖЕННЯ  

про платні послуги  Комунального некомерційного    підприємства 

«Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської                                           

 селищної ради  Хмельницького району, Хмельницької області 

 

1. Загальні положення. 

1.1.  Положення про платні медичні послуги Комунального 

некомерційного підприємства  «Летичівська багатопрофільна лікарня» 

Летичівської    селищної ради  Хмельницького району, Хмельницької області 

(далі – Положення) розроблено відповідно до : 

- закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; 

- Цивільного кодексу України; 

- Господарського кодексу України; 

- Постанови 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» (із змінами та 

доповненнями) (далі – Постанова №1138) 

- пункту 3.6; 3.7  Статуту  Комунального некомерційного підприємства 

«Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської    селищної ради, 

Хмельницького району, Хмельницької області  (далі – багатопрофільна 

лікарня), що передбачає можливість надання платних послуг у порядку, 

визначеному законодавством. 

1.2.  Платні медичні послуги надаються багатопрофільною лікарнею з 

метою більш повного задоволення потреб пацієнтів, максимального 

використання потенціалу лікарні та отримання додаткового джерела 

фінансування для розвитку матеріально-технічної бази.    

 1.3. Дане Положення визначає перелік платних послуг, порядок  змін 

вартості платних послуг  а також порядок надання платних послуг фізичним 

та юридичним особам. 

2.  Перелік та вартість платних медичних послуг. 

2.1. Перелік та вартість медичних послуг, які надаються 

багатопрофільною лікарнею, погоджуються та затверджуються рішенням 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради. 

2.2 . Не допускається надання багатопрофільною лікарнею  платних 

послуг, які не передбачені Постановою №1138 або платні послуги, які не 

затверджені Летичівською селищною радою. 

2.3.  Зміна вартості платних послуг  затверджуються на підставі 

розрахунків, проведені багатопрофільною лікарнею відповідно до Порядку 

формування, за письмовим поданням директора багатопрофільної лікарні. 

3. Порядок оплати вартості медичних послуг. 

3.1.Внесення оплати за платну медичну послугу можливе шляхом: 

3.1.1. Здійснення замовником послуги оплати у готівковій формі в касу 

багатопрофільної лікарні; 

3.1.2.Здійснення замовником послуги платежу за допомогою банківського 

переказу на рахунок багатопрофільної лікарні; 



3.2. платні медичні послуги надаються тільки після пред’явлення замовником 

послуги документа, який підтверджує оплату (у разі, якщо замовником є 

фізична особа). 

4. Порядок надання платних медичних послуг. 

          4.1.Рішення виконавчого комітету Летичівської селищної ради із 

затвердженими  вартостями  платних послуг, положення про платні послуги 

розміщуються на інформаційному стенді в кожному структурному підрозділі 

багатопрофільної лікарні, а також на офіційному веб-сайті багатопрофільної 

лікарні. 

         4.2. Замовник послуги може бути записаний на надання платної послуги 

особисто чи по телефону. Надання платних послуг без попереднього запису 

можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час 

інших пацієнтів. Дата та час кожної медичної послуги погоджується 

багатопрофільною лікарнею та замовником в усній  формі. 

      4.3. Перелік працівників, які можуть надавати платні медичні  послуги, 

визначаються наказом директора багатопрофільної лікарні. 

      4.4. Надання платних медичних послуг здійснюється лікарями 

багатопрофільної лікарні в робочі години. 

     4.5. Лікар, який буде надавати конкретну медичну послугу, визначається 

відповідальним працівником з переліку працівників, які можуть надавати 

платні медичні послуги згідно наказу директора багатопрофільної лікарні, з 

урахуванням виду послуги, навантаження та присутності на робочому місці. 

    4.6.Платні медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів 

у сфері охорони здоров’я. 

   4.7. У разі виникнення претензій до якості надання послуги замовник може 

звернутися до відповідальних за контроль якості послуг осіб, визначених 

наказом директора, або безпосередньо до директора багатопрофільної 

лікарні. 

  5. Напрямки використання коштів, отриманих багатопрофільною 

лікарнею за надані платні послуги: 

- на покриття витрат, пов’язаних з наданням послуг, які здійснюються за 

плату; 

- на покращення матеріально-технічної бази багатопрофільної лікарні; 

- інші напрямки, визначені директором багатопрофільної лікарні.                                                                      

6. Порядок формування   вартості платних послуг, що надаються 

багатопрофільною  лікарнею 

Порядок визначає механізм змін вартості платних послуг  Комунального 

некомерційного підприємства  «Летичівська багатопрофільна лікарня» 

Летичівської селищної ради Хмельницького району, Хмельницької області  

які надаються багатопрофільною лікарнею  згідно з Переліком платних 

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

та вищих медичних навчальних закладах, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138   (із змінами та 

доповненнями) . 



Вартість послуги – це вартість одиниці послуги, що реалізується 

замовнику послуги. Багатопрофільна лікарня самостійно визначає 

калькуляційну одиницю послуги. 

Вартість послуги включає в себе планові економічно обґрунтовані 

витрати, пов’язані з наданням послуги, а також планові витрати на розвиток 

матеріально-технічної бази багатопрофільної лікарні. 

Облік фактичних витрат, які включаються до собівартості послуги, 

ведеться окремо щодо кожної послуги, та є підставою для формування  

вартості послуги, яка розраховуються для кожної калькуляційної одиниці 

послуги. 

У разі зміни протягом строку дії  вартості послуг,  з причин, які не 

залежать від багатопрофільної лікарні, зокрема збільшення або зменшення 

податків і зборів, мінімальної заробітної плати, амортизаційних відрахувань, 

підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні  та інші 

матеріальні ресурси, може здійснюватись перерахування вартості шляхом 

коригування лише тих складових структури вартості, за якими відбулися 

цінові зміни в бік збільшення або зменшення. 

Вартість послуг розраховуються багатопрофільною лікарнею та 

затверджуються селищною радою.                                                   

7.  Визначення величини і групування витрат, що включаються   до 

собівартості послуги. 

   Витрати, що включаються до собівартості послуги, групуються 

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 №318. 

    До складу виробничої собівартості послуги включають: 

 - прямі матеріальні витрати (витрати, які безпосередньо можуть бути 

віднесені до конкретної послуги, та складаються з вартості предметів, 

матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів та перев’язувальних 

матеріалів, тощо); 

 - прямі витрати на оплату праці (заробітна плата працівників, які 

залучаються до надання послуги, за час надання послуги, яка включає в себе 

встановлені оклади, надбавки, доплати та інші види заохочень та винагород 

відповідно до законодавства та колективного договору); 

-   інші прямі витрати; 

- єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

працівників, амортизація основних засобів, інших необоротних  матеріальних 

і нематеріальних активів безпосередньо задіяних в процесі надання 

конкретної послуги, розрахована відповідно до вимог національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку; 

- вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з наданням конкретної 

послуги; 

- змінні загальновиробничі та постійні розподілені  загальновиробничі 

витрати; 

- витрати на оплату електроенергії , водовідведення та інших енергоносіїв; 

- інші витрати.      
 



                                                                                                     

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

селищної ради від 18.03.2021 №….. 

               

ПЕРЕЛІК  ТА  ВАРТІСТЬ 

платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним 

підприємством "Летичівська багатопрофільна лікарня"Летичівської 

селищної ради Хмельницького району, Хмельницької області відповідно 

до постанови КМ України від 17.09.1996р. №1138 та наказу МОЗ України 

від 23.07.2002 року №280 

 

           Таблиця 1 
№ Платна медична послуга Вартість 

послуги, грн 

без ПДВ 

Примітки, перелік посад 

працівників, які беруть 

участь в цьому процесі 

1 Медичний огляд кандидатів у водії 

для отримання посвідчення водія 

транспортного засобу та водіїв 

транспортних засобів (отримання 

Медичної довідки щодо 

придатності до керування 

транспортним засобом). 

185,10- жінки 

158,34 -

чоловіки 

 

Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

2 Медичний огляд громадян для 

отримання дозволу (ліцензії) на 

отримання та носіння зброї. 

180,10 –жінки 

153,34 -

чоловіки 

 Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

3 Медичний огляд працівників 

певних категорій: мисливців, 

працівників, що працюють в 

шкідливих умовах, механізаторів, 

працівників держлісгоспу, РЕМу, 

органів внутрішніх справ, 

пожежників та інших. 

 180,10 –

жінки 

153,34 -

чоловіки 

Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

4 Наркологічний сертифікат 40,04 Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

5 Психіатричний сертифікат 42,18 Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

6 Бланк довідки про отримання 

дозволу (ліцензії) на об’єкт (ф 

127/0) 

5,0 Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

7 Медичний огляд і видача довідки 

ф-086 (крім дітей до 18 років) 

177,28 – 

жінки 

166,57 -

чоловіки 

Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 



8 Медичний огляд  для одержання 

санітарно-курортної довідки 

88,64 –жінки 

88,64 -

чоловіки 

Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

9 Перебування  породіллі в кімнаті з 

поліпшеним сервісним 

обслуговуванням (за 1 день) 

119,13 Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

10 Перебування у медичному закладі з 

поліпшеним сервісним 

обслуговуванням (за 1 ліжко день) 

136,12 Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

11 Вартість фізіотерапевтичної 

процедури (за 10 хвилин) 

22,80 Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

12 Вартість масажної процедури                       

(за 10 хвилин) 

25,60 Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

13 Передрейсовий медичний огляд 33,74 Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

14 Проведення профілактичних 

медичних оглядів згідно наказу 

МОЗ України від 23.07.2002 року 

№280  

(перелік 

платних 

послуг 

додається) 

Лікарі, які згідно наказу від 

22.02.2021 року №25-ОД 

закріплені у комісію 

медичних оглядів 

 Калькуляція медоглядів 

 терапевт 16,43  

 дерматовенеролог 15,37  

 лор 22,55  

 Хірург 11,98  

 Офтальмолог 5,27  

 Невропатолог 22,82  

 Психіатр  (1 р.на 5 років) 22,98  

 ЕКГ 9,75  

 Проведення аналізу сечі 8,76  

 Проведення загального аналізу 

крові, РМП, глюкоза крові 

26,28  

 Реактиви для проведення аналізів 15,13  

 Рукавички 7,10  

 Шприц 1,80  

 Скарифікатор 0,70 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Таблиця 2 
1. Проведення профілактичних медичних оглядів: 

1.1. 

Працівники харчової та переробної  промисловості: 

При поступленні на роботу  
Чоловіки  263,85 Без  ПДВ  

Жінки  274,56  

Через 6 місяців  
Чоловіки  101,37  

Жінки  112,08  

Через 1 рік  
Чоловіки  222,90  

Жінки  233,61  

1.2. 

Продавці, працівники складів, персонал, який миє обладнання : 

При поступленні на роботу  
Чоловіки  263,85 Без ПДВ 

Жінки  274,56  

Через 6 місяців  
Чоловіки  43,51  

Жінки  54,22  

Через 1 рік  
Чоловіки  202,97  

Жінки  213,68  

1.3. 

Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції власного виробництва, 

товарів дитячого асортименту: 

При поступленні на роботу  
Чоловіки  263,85 Без ПДВ 

Жінки  274,56  

Через 6 місяців  
Чоловіки  43,51  

Жінки  54,22  

Через 1 рік  
Чоловіки  222,90  

Жінки  233,61  

1.4.  

Працівники громадського харчування (кухарі та кухонні працівники, кондитери, офіціанти) : 

При поступленні на роботу  
Чоловіки  263,85 Без ПДВ 

Жінки  274,56  

Через 6 місяців  
Чоловіки  101,37  

Жінки  112,08  

Через 1 рік  
Чоловіки  222,90  

Жінки  233,61  

1.5. 

Працівники навчальних закладів (дитячі ясла, дитячі будинки, інші дошкільні заклади) 

вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний та технічний персонал. 

При поступленні на роботу 
Чоловіки  286,83 Без ПДВ 

Жінки  297,54  

Через 6 місяців 
Чоловіки  81,44  

Жінки  92,15  

Через 1 рік Чоловіки  225,95  
Жінки  236,66  

1.6. 

Працівники харчоблоків (дитячі садки, дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні 

заклади): 

При поступленні на роботу 
Чоловіки  263,85 Без ПДВ 

Жінки  274,56  

Через 6 місяців 
Чоловіки  101,37  

Жінки  112,08  

Через 1 рік 
Чоловіки  222,90  

Жінки  233,61  

1.7. 

Загальноосвітні навчальні заклади, ПТУ, (викладачі, вчителі, персонал): 

При поступленні на роботу 
Чоловіки  263,85 Без ПДВ 

Жінки  274,56  

Через 1 рік 
Чоловіки  202,97  

Жінки  213,68  

1.8. 

Дитячі і підліткові оздоровчі заклади (сезонні заклади): 

При поступленні на роботу 
Чоловіки  263,85 Без ПДВ 

Жінки  274,56  

Через 1 рік 
Чоловіки  202,97  

Жінки  213,68  



1.9. 

Перукарі, косметичні та масажні кабінети (перукарі, манікюрниці, педикюрниці, масажисти, 

техперсонал): 

При поступленні на роботу 
Чоловіки  263,85 Без ПДВ 

Жінки  274,56  

Через 6 місяців 
Чоловіки  43,51  

Жінки  54,22  

Через 1 рік 
Чоловіки  202,97  

Жінки  213,68  

1.10. 

Працівники фармацевтичної промисловості (провізори, оператори): 

При поступленні на роботу 
Чоловіки  263,85 Без ПДВ 

Жінки  274,56  

Через 1 рік 
Чоловіки  202,97  

Жінки  213,68  

1.11. 

Працівники водоочисних і каналізаційних споруд : 

При поступленні на роботу  
Чоловіки  263,85 Без ПДВ 

Жінки  274,56  

Через 6 місяців  
Чоловіки  42,48  

Жінки  42,48  

Через 1 рік  
Чоловіки  222,90  

Жінки  233,61  

1.12. 

Працівники автовокзалів (контролери, працівники приміщень, прибиральники вокзалів): 

При поступленні на роботу 
Чоловіки  263,85 Без ПДВ 

Жінки  274,56  

Через 1 рік 
Чоловіки  180,42  

Жінки  191,13  
 

 

1.13. 

Працівники приватних послуг вдома (гувернантки, доглядальниці, репетитори): 

 Чоловіки  263,69  

Жінки  274,40  

 Чоловіки  202,81  

Жінки  213,52  

1.14. 

Проведення медичних оглядів мисливців, працівників, що працюють в шкідливих умовах, 

механізаторів, працівників держлісгоспу, РЕМу, органів внутрішніх справ, пожежників і 

інші: 

 Чоловіки  153,34 Без ПДВ 

Жінки  180,10  

1.15. Проведення медичних оглядів водіїв: 

  Чоловіки  158,34 Без ПДВ 

  Жінки  185,10  

1.16. 

Проведення медичного огляду і видача довідки на отримання санаторно-курортної путівки: 

 Чоловіки  88,64 Без ПДВ 

Жінки  88,64  

1.17. 

Проведення медичного огляду і видача довідки ф.086 (крім дітей до 18 років) 

 Чоловіки  166,57 Без ПДВ 

Жінки  177,28  

2. Наркологічний сертифікат:  40,04  

3. Психіатричний сертифікат: 42,18  

  

  

 

 

 


