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НАКАЗ
№

Від_22.02.2021р.
Кропивницький

Про затвердження оновленого
переліку платних послуг та тарифів
(прейскурантів) на платні
послуги що надаються КНП
«ОЦПСРЛ КОР»
Відповідно до частини шостої статі 18 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ (далі -Закон № 2801); пункту
4.3 статуту «Комунального некомерпійного підприємства «Обласний центр планування
сім’ї та репродукції людини КОР», постанова КМУ від 27.12.2017 № 1075(далі -М етодика
№ 1075). П(С)БО 16 «Витрати», затверджений наказом Мінфіну від 31.12.1999 № 318.
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). Пунктом 1.5 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,
а також з метою впорядкування діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази та
для забезпечення виконання мети, завдань та предмету діяльності підприємства.
НАКАЗУЮ:
1.Затвердити перелік платних послуг, що надаються КНП «Обласний центр
планування сім’ї та репродукції людини КОР» в частині медичних послуг згідно Додаткуі.
2. Затвердити тарифи (прейскуранти) на платні послуги, що надаются КНП
«Обласний центр планування сім’ї та репродукції людини КОР» в частині медичних
послуг згідно Додатку 2.
3.Визначити, що тарифи (прейскуранти) на платні послуги затверджені без
урахуванням податку на додану вартість.
4. Відповідальність за організацію, надходженням коштів за медичні послуги та
якість надання послуг запроваджених даним наказом покласти на Бірюкову Р.І., Чирву
В.І., Макарук О.В., завідувачам відділень
забезпечити неухильне виконання даного
наказу.
5. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснювати контроль за
розрахунком, спрямовувати на цілі визначені згідно з додатками 2,3 до положення про
платні медичні послуги, економісту КНП Андросовій С.В.

6. Лікарю-акушеру гінекологу Нор Н.Г. забезпечити розміщення в доступній фс
інформації на єдиному веб-порталі, в мережі Інтернет, щодо вартості та умов надані
послуг запроваджених даним наказом.
7. Завідувачу консультативного відділення Бірюковій Р.І. укладати договори з
юридичними та/або фізичними особами з урахуванням вартості у переліку платних
медичних послуг, які надає підприємство.
5. Наказ вводиться в дію з 01.03.2021 року
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Володимир ДЯЧЕНКС

Комунальне некомерційне підприємство “Обласний Центр планування сім’ї та
репродукції людини Кіровоградської обласної ради”
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ПОЛОЖЕННЯ
про платні медичні послуги

1. Загальні положення
1.1.
Положення про платні медичні послуги Комунальне некомерційне підприємство “Обласний
Центр
планування сім’ї
та репродукції
людини
Кіровоградської обласної ради” 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 4.3* статуту «Комунальне
некомерційне підприємство “Обласний
Центр
планування сім’ї
та репродукції
людини
Кіровоградської обласної ради” » (далі — КНП), який передбачає можливість надання платних
медичних послуг населенню.
1.2. В основі Положення:
• Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена
постановою КМУ від 27.12.2017 № 1075 (далі — Методика № 1075);
• П(С)БО 16 «Витрати», затверджений 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
2.1. КНП надає платні медичні послуги на засадах, визначених пунктом 1.6 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 працівників, які беруть
участь у цьому процесі, містить Додаток 1 до Положення.
2.3. Трудові, економічні та соціальні відносини КНП і працівників, які беруть участь у наданні
платних медичних послуг, регулює колективний договір.
3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг
3.1.Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється:
• методом покрокового розподілу витрат «зверху донизу», визначеним Методикою № 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 частина ;
2) «Допоміжні підрозділи» - клініко-діагностична лабораторія, УЗД , реєстратура, відділення
«Клініка дружня до молоді», стаціонар денного перебування;
3) «Клінічні відділення» - консультативне відділення, відділення планування сім’ї та репродукції
л ю ди н и;;
При розрахунку собівартості послуг розподіл витрат здійснюється у низхідному порядку, а саме:
• при розрахунку собівартості послуг, які надають підрозділи калькуляційної групи 2 і 3 —
враховуються розподілені витрати підрозділів калькуляційної групи 1;
Перед розподілом загальних витрат виконується розподіл загальновиробничих витрат (рахунок
бухгалтерського обліку 91) між калькуляційними групами 2 і 3.
3.3. Центри витрат (відділення/кабінети, які надають платні медичні послуги), перелік прямих
витрат за цими центрами містить Додаток 2 до Положення.
3.4. До непрямих витрат, які підлягають розподілу на калькуляційні групи (п. 3.2 цього
Положення) та використовуються при підрахунку собівартості платних медичних 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).
3.5. 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 підставі наказу про
облікову політику та пунктів 15 і 18 П(С)БО 16.
3.6. Розподіл загальних витрат підрозділів КНП здійснюється за Методикою № 1075. Базою
(критерієм) розподілу загальних витрат до центрів витрат за принципом «зверху донизу» відповідно до
пункту 3.2 цього Положення є кількість персоналу (фактично зайнятих ставок).
3.7. Форму типової калькуляції собівартості платної медичної послуги містить Додаток 3 до
Положення.
4. Оплата послуг
4.1. КНП приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб.
4.2.Фізичні і юридичні особи розраховуються тільки в безготівковій формі. Оплата фізичних осіб
здійснюється через мобільний POS - термінали. Юридичні особи перераховують кошти на рахунок
підприємства.
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 — фіскального чека POS - термінала або 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 1.5, 1.6 та 1.7 статуту, що забороняють прямий
розподіл доходів
між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП спрямовує на
фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності.
5.2.Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медпослуг:
• оплата праці медичних працівників КНП — передусім тих, які забезпечують надання
платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів, що відповідає
пункту 9.10 статуту про використання на зарплатні цілі коштів, отриманих в результаті
господарської некомерційної діяльності;
• витрати на телекомунікаційні послуги , дератизацію, дезінфекцію, технічне обслуговування
будівлі, соціальні заходи,;
• придбання сировини та матеріалів;

•

витрати на транспортні засоби;

•

придбання медичного обладнання;

6. Прикінцеві положення
6.1.Положення набирає чинності з дати затвердження наказом директора КНП (головного лікаря).
Право директора затверджувати внутрішні організаційно-правові документи передбачає підпункт 7.3.18
статуту.
6.2. Зміни до Положення погоджують економіст, головний бухгалтер . Перегляд Положення
зумовлюють зміни оргструктури КНП, складу платних послуг, законодавства.
6.3. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.

Положення розробила економіст

Андросова С.В.

Додаток 1
До Положення
про платні медичні послуги
(пункт 2.2)
Перелік платних медичних послуг Комунальне некомерційне підприємство “Обласний Центр
планування сім’ї та
репродукції людини Кіровоградської обласної ради”

№
п/п
1

Лабораторні дослідження

Клініко-діагностична лабораторія

2

Діагностичні дослідження

Кабінети УЗД

3

Гінекологічні послуги

Консультативне відділення

4

Урологічні послуги

5

Послуги генетика

6

Послуги дерматовенеролога

7

Послуги сексопатолога

8

Послуги терапевта

9

Послуги-ендокринолога

10
11

Послуги практичного психолога
Послуги імунолога
Послуги маніпуляційного
кабінету

12

Найменування послуги

Відділення, яке надає

Відділення планування сім’ї та
репродукції людини
Відділення планування сім’ї та
репродукції людини
Відділення планування сім’ї та
репродукції людини
Відділення планування сім’ї та
репродукції людини
Відділення КДМ
Відділення планування сім’ї та
репродукції людини
Відділення КДМ
Клініко-діагностична лабораторія
Відділення планування сім’ї та
репродукції людини

Посади відповідальних осіб
Біолог
Лікар з ультразвукової
діагностики
Лікар-акушер-гінеколог
Лікар-уролог
Лікар-генетик
Лікар - дерматовенеролог
Лікар - сексопатолог
Лікар - терапевт
Лікар - ендокринолог
Практичний психолог
Лікар - імунолог
Сестра-медична

Додаток 2
До Положення
про платні медичні послуги
(пункт 3.3)
Центри витрат КНП “Обласний Центр планування сім’ї та
репродукції людини Кіровоградської обласної ради”
та критерії розподілу непрямих витрат
№
п/п

Центри витрат

Консультативне відділення,
відділення планування сім’ї
та репродукції людини,
клініко-діагностична
лабораторія, У З Д ,
реєстратура, відділення
«Клініка дружня до молоді»,
стаціонар денного
перебування;

Прямі та непрямі витрати

•
•

•
•
•
•

•

Витрати на оплату праці;
Середні витрати на оплату праці
адміністративно-управлінського
персоналу:
Середні витрати на оплату праці
допоміжного персоналу;
Витратні матеріали (лікарські
засоби та дезінфікуючі засоби)
Витрати на медичне обладнання (
знос основних засобів)
Експлуатаційні витрати (
комунальні послуги,
телекомунікаційні послуги,
матеріали)
Інші витрати ( витрати на
транспортні засоби, капітальні
видатки)

База (критерій) розподілу
витрат у межах центру
відповідальності
Кількість лікарських
відвідувань.

Додаток З
До Положення
про платні медичні послуги
(пункт 3.3)
Приклад вартості платних послуг:
Прийом лікаря-акушера гінеколога (первинний)
1. Витрати на оплату праці
Середні витрати на оплату праці медичного персоналу, залученого до надання однієї
80,57
послуги, грн.
Фесенко
Світлана
Володимирівна
лікаракушер-гінеколог
Данчук Марія Петрівна сестра медична

39,68
29,12

Заріцька Наталія Миколаївна
молодша медична сестра

11,77

2.Середні витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу для
надання однієї послуги, грн.

11,62

3.Середні витрати на оплату праці допоміжного персоналу для надання однієї послуги,
грн.

6,61

Витрати на телекомунікаційні послуги, грн.

0,33

Витрати на дератизацію та дезінфекцію, грн.

0,05

Витрати на технічне
обладнання та ін.), грн.

1,16

обслуговування

(будівля,

Витрати на соціальні заходи

0,04

Витрати на сировину та основні матеріали

0,75

5.Витратні матеріали для надання однієї послуги, грн. 24,30
Оглядовий гінекологічний набір 1шт.

24,30

6.Середні витрати на медичне обладнання для надання однієї послуги, грн. 0,04
Гінекологічне крісло
7.1нші витрати:

0,04
1,55

Поточні витрати на транспортні засоби, грн., в т.ч.:

0,29

Витрати на пальне для транспортних засобів, грн.

0,17

Витрати на страхування для всіх транспортних засобів закладу, грн.

0,05

Витрати на технічне обслуговування транспортних засобів, грн.

0,12

Капітальні інвестиції

1,26

Всього вартість однієї послуги:

127,02 грн.

Затвержено:
В.о.генерального директора
“ Обласний Центр
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Прейскурант на платні
медичні
послуги , які надаються
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КНП “Обласний Центр Планування сім’ї та репродукції людини КОР”
станом на 01 березня 2021 року
№п/п

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
1.11

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Найменування послуги
Лабораторні послуги
Оцінка гемостазу (коагулограма) (венозна кров)
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові
Визначення активності аланінаамінотрансферази та
аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі (АлАТ та
АсАТ)
Біохімія (визначення глюкози крові, печенкові проби, ниркові проби,
активність трансаміназ, загальний білок)
Дослідження виділень одержаних під час гінекологічного огляду
(мазок)
Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (ранішня
середня порція сечі)
Спермограма (дослідження сім"яної рідини)
Загальний аналіз крові (визначення гемоглобіну; підрахунок
лейкоцитів, тромбоцитів, ерітроцитів; ШОЕ; підрахунок
лейкоцитарної формули) (капілярна кров)
Загальний аналіз сечі
Визначення групи крові та резус фактора (визначення антитіл за
необхідністю) ( венозна кров)
Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час
гінекологічних оглядів
Діагностичні послуги
Дослідження ультразвукове комплексне : матка при вагітності
Дослідження ультразвукове комплексне : матка та яєчники
Дослідження ультразвукове молочних залоз
Дослідження ультразвукове щитоподібної залози
Дослідження ультразвукове (печінка,жовчний міхур,жовчні
протоки,підшлункова залоза,селезінка)
Дослідження ультразвукове (печінка,жовчний міхур,жовчні протоки)
Дослідження ультразвукове (підшлункова залоза)
Дослідження ультразвукове (селезінка,судини портальної системи)
Дослідження ультразвукове (нирки,сечовий міхур)
Дослідження ультразвукове (передміхурова залоза)
Гінекологічні послуги
Прийом лікаря-акушера гінеколога (первинний)
Прийом лікаря-акушера гінеколога (вторинний)
Консультація акушера-гінеколога
Медичний огляд акушера-гінеколога
Контроцепція внутріматкова (введення внутрішньоматкових
спіралей)( без урахування вартості контрацептивів)
Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобів
Кольпоскопія

Вартість
послуги, грн.
154,00
65,00
90,00

260,00
52,00
53,00
124,00
105,00

43,00
106,00
68,00

235,00
145,00
163,00
117,00
202,00
87,00
89,00
118,00
89,00
65,00
127,00
106,00
94,00
98,00
202,00
157,00
158,00

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

4.1
4.2
5.1
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
8.1
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10.1

Біопсія шийки матки
Діатермокоагуляція ерозій шийки матки,видалення
діатермокоагуляцією кондилом зовнішніх статевих органів...
Видалення хірургічне поліпів
Електроконізація шийки матки
Взяття матеріалу на гормональне дослідження
Взяття виділень статевих органів
Переривання вагітності методом вакуум-аспірації в малих термінах
(до 20 днів затримки)
Взяття матеріалу на цитологічне дослідження під час огляду акушерагінеколога
Урологічні послуги
Прийом лікаря -уролога
Консультація лікаря - уролога
Послуги генетика
Прийом лікаря-генетика
Послуги дерматовенеролога
Первинний прийом лікаря-дерматовенеролога(жінка)
Первинний прийом лікаря-дерматовенеролога(чоловік)
Первинний прийом лікаря-дерматовенеролога(вагітна)
Вторинний прийом лікаря-дерматовенеролога
Послуги сексопатолога
Первинний прийом лікаря-сексопатолога
Вторинний прийом лікаря-сексопатолога
Послуги терапевта
Прийом лікаря-терапевта
Послуги практичного психолога
Прийом практичного-психолога (консультування)
Прийом практичного-психолога (консультування підлітків з загальнопсихичним розвитком)
Інформаційно-просвітницька та профілактична діяльність
(просвітницька бесіда)
Підготовка до пологів " Народжуємо разом"
Прийом практичного-психолога (індивідуальне консультування )
Послуги імунолога
Прийом лікаря- імунолога (консультування)

280,00
232,00
509,00
528,00
35,00
35,00
533,00
40,00

120,00
100,00
157,00
168,00
152,00
143,00
92,00
132,00
55,00
130,00
70,00
200,00
200,00
185,00
185,00
82,00

Маніпуляційні послуги
11.1
11.2
12.1
12.2
12.3

25,00
32,00

Ін"єкція підшкірна
Взяття крові з вени на ВІЛ
Послуги денного стаціонару
Внутрішньовенна крапельниця
Передопераційна підготовка
Синглетно-киснева терапія

Економіст

ІУі

222,00
125,00
40,00

Андросова С.В.

