
 

 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

11.08.2021     Мирноград     № VIIІ/12-24 

 

 

Про затвердження Положення про платні медичні послуги Комунального 

некомерційного підприємства «Мирноградська центральна міська лікарня» 

Мирноградської міської ради та переліку платних медичних послуг, які 

надаються Комунальним некомерційним підприємством «Мирноградська 

центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради для населення 

 

 

 

З метою удосконалення платного обслуговування населення 

Мирноградської міської територіальної громади, залучення додаткових коштів 

Комунальним некомерційним підприємством «Мирноградська центральна 

міська лікарня» Мирноградської міської ради (далі – КНП «МЦМЛ» ММР), 

відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», 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 освіти» (зі 

змінами), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Мирноградська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про платні медичні послуги Комунального 

некомерційного підприємства «Мирноградська центральна міська лікарня» 

Мирноградської міської ради (далі – Положення) згідно з додатком.  

2. Це рішення набуває чинності з 01 листопада 2021 року. 

3. КНП «МЦМЛ» ММР забезпечити якісне надання платних медичних 

послуг у відповідності до затвердженого Положення. 

4. Відповідальність за застосування тарифів на платні медичні послуги 

покласти на директора КНП «МЦМЛ» ММР Роксану Хохлову. 

5. Директору КНП «МЦМЛ» ММР Роксані Хохловій забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційних сайтах КНП «МЦМЛ» ММР та 

Мирноградської міської ради. 



 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, надання послуг 

населенню і транспорту (Струсь) та постійну комісію з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної 

діяльності, розвитку підприємництва (Забєля). 

 

 

 

Міський голова                                                                 Олександр БРИКАЛОВ 
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Додаток до рішення 

Мирноградської міської ради 

11.08.2021 № VIIІ/12-24 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про платні медичні послуги Комунального некомерційного підприємства 

«Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської 

ради, які надаються Комунальним некомерційним підприємством 

«Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради 

для населення 

 

І. Загальні положення 

 

1. Положення про платні медичні послуги Комунального некомерційного 

підприємства «Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської 

міської ради, які надаються Комунальним некомерційним підприємством 

«Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради для 

населення (далі – Положення) розроблено відповідно зі статтею 6 Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» № 2801-ХІІ від 

19.11.1992 (зі змінами) (далі – №2801), Статуту Комунального некомерційного 

підприємства «Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської 

міської ради (далі – КНП «МЦМЛ» ММР ). 

2. Мета Положення: регламентувати процес надання платних медичних 

послуг КНП «МЦМЛ» ММР, створити методологічну базу для розрахунку їх 

собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги                                   

КНП «МЦМЛ» ММР. 

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, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 №1138 «Про затвердження переліку платних 

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

вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами) (далі – Перелік 1138) 

населенню.  

В основі Положення: 

1) методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України  від 27.12.2017 № 1075 

(далі – Методика № 1075); 

2) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 (далі – П(С)БО 16) 

«Витрати», затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 31.12.1999  

№ 318. 

4. Положення відповідає внутрішньому наказу «Про облікову політику 

КНП «МЦМЛ»ММР».  



 

5. Платні послуги, що надаються в КНП «МЦМЛ» ММР, регламентовані 

наступними нормативними документами:  

 

Дозвільна система: 

Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на 

об'єкт дозвільної системи, затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 20.10.99 №252 (із змінами). 

 

Управління автотранспортом: 

Закон України «Про дорожній рух»;  

Наказ Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ 

України від 31.01.2013 №65/80 «Про затвердження Положення про медичний 

огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» (із змінами). 

 

Профілактичні медичні огляди: 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; 

Закон України «Про охорону праці»; 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про 

затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій» (із змінами); 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо 

організації проведення обов’язко-вих профілактичних медичних оглядів 

працівників окремих професій виробництв і організацій, діяльність яких 

пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 

інфекційних хвороб» (із змінами). 

 

Операція штучного переривання вагітності: 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.05.2013 № 423 «Про 

затвердження Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці 

під час небажаної вагітності, форм первинної облікової документації та 

інструкцій щодо їх заповнення». 

 

ІІ. Платні медичні послуги, що надає Комунальне некомерційне 

підприємство "Мирноградська центральна міська лікарня" 

Мирноградської  міської ради 

 

1. КНП "МЦМЛ" ММР  надає платні медичні послуги на засадах, 

визначених пунктом 1.6 Статуту КНП "МЦМЛ" ММР, проводить цю діяльність, 

як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних та інших 

результатів без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації 

права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров'я». 



 

2. Перелік платних медичних послуг, що надає КНП "МЦМЛ" ММР, та 

перелік посад працівників, які беруть участь у цьому процесі, викладені в 

додатку 1 до цього Положення.  

3. Трудові, економічні та соціальні відносини на КНП «МЦМЛ» ММР 

регулюються Колективним договором, укладеним між адміністрацією та 

трудовим колективом КНП «МЦМЛ» ММР. КНП «МЦМЛ» ММР залучає 

працівників до надання платних медичних послуг на основі пункту 5.2 

колективного договору та посадових інструкцій. 

4. КНП «МЦМЛ» ММР  при наявності кадрових та матеріально – технічних 

можливостей може доповнювати перелік платних медичних послуг, що ним 

надаються відповідно до чинного законодавства. 

5. Платні медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у 

сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, 

затверджених в установленому законодавством порядку.  

 

ІІІ. Розрахунок собівартості платних медичних послуг 

 

1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється: 

методом покрокового розподілу витрат «зверху донизу», визначеним 

Методикою № 1075; 

за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості, 

викладеному у П(С)БО 16. 

2. У розрахунках враховуються витрати калькуляційних груп: 

«Адміністративні підрозділи» — адміністрація, адміністративно-

господарська частина,; 

«Допоміжні підрозділи» — клінічна лабораторія, УЗД, рентген, 

фізіотерапія, функціональна діагностика, ендоскопія, анестезіологія та 

приймальне відділення; 

«Клінічні відділення» — неврологічне, терапевтичне, травматологічне, 

хірургічне, кардіологічне. 

2.1 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 2 і 

3. 

3. Центри витрат (відділення/кабінети, які надають платні медичні 

послуги), перелік прямих витрат за цими центрами містить додаток 2 до 

положення.  

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

2 ІІІ цього Положення) та використовуються при підрахунку собівартості 

платних медичних послуг, належать: 



 

загальновиробничі витрати (рахунок бухгалтерського обліку 91); 

адміністративні витрати (рахунок бухгалтерського обліку 92). 

Склад загальновиробничих та адміністративних витрат КНП «МЦМЛ» 

ММР визначається на підставі Положення  про облікову політику та пункту 15 і 

18 П(С)БО 16. 

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. 

6. Розподіл загальних витрат підрозділів КНП «МЦМЛ» ММР здійснюється 

за Методикою № 1075. Базою (критерієм) розподілу загальних витрат до центрів 

витрат за принципом „зверху донизу” відповідно до пункту 2 цього Положення 

є кількість персоналу (фактично зайнятих ставок).  

7. Після обчислення повної собівартості до неї додається рівень 

рентабельності, що не перевищує 25% від собівартості медичної послуги. 

8. Форму типової калькуляції собівартості платної медичної послуги  

містить додаток 3 до Положення. 

9. Технічна реалізація розрахунку тарифів проводиться з використанням 

стандартної продукції Microsoft Office та/або за допомогою програмного 

забезпечення. 

10. Розрахунок тарифів на платні медичні послуги здійснюється щороку, з 

урахуванням фактичних витрат КНП «МЦМЛ» ММР. 

 

ІV. Оплата платних медичних послуг 

 

1. КНП "МЦМЛ" ММР приймає оплату за платні медичні послуги від 

фізичних і юридичних осіб, у т.ч. страхових компаній.  

2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, 

юридичні — тільки в безготівковій. Розрахунки з фізособами в касі                   

КНП "МЦМЛ" ММР здійснюються з дотриманням вимог Положення про 

ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого 

Постановою Правління Національного банку України  від 29.12.2017 № 148. 

Сума готівки за один день не перевищує 50 000,00 грн (п’ятдесят тисяч гривень 

00 копійок). 

3. Фізичні особи оплату здійснюють перед наданням платної медичної 

послуги, юридичні – на умовах попередньої оплати, згідно з чинним 

законодавством. 

4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після 

пред’явлення отримувачем документа про оплату – квитанції прибуткового 

касового ордера, фіскального чека РРО, банківської квитанції.  

 

V. Розподіл та використання грошових надходжень 
 



 

1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП "МЦМЛ" 

ММР  використовує виключно в межах статутної діяльності, з дотриманням 

пунктів 1.6, 1.7 та 1.8 Статуту, що забороняють прямий розподіл прибутку між 

засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП "МЦМЛ" ММР   

спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності 

підприємства.  

2. Грошові кошти за платні послуги зараховуються на окремий поточний 

рахунок КНП «МЦМЛ» ММР. 

3. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних 

медичних послуг: 

оплата праці медичних працівників КНП «МЦМЛ» ММР – передусім тих, 

які забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших 

зарплатних податків і зборів ; 

покриття витрат на комунальні послуги; 

оновлення матеріально-технічної бази КНП «МЦМЛ» ММР.  

  

VI. Прикінцеві положення 
 

1. Тарифи на платні медичні послуги, визначенні в додатку 1, 

погоджуються з Мирноградською міською радою та затверджуються наказом 

директора КНП «МЦМЛ» ММР. 

2. Регулювання тарифів на платні медичні послуги у зв'язку зі зміною 

тарифів на комунальні послуги, рівня заробітної плати, вартості виробів  

медичного призначення, реактивів, тощо здійснюється на підставі наказу 

директора Комунального некомерційного підприємства «Мирноградська 

центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради з подальшим 

інформуванням Мирноградської міської ради. 

3. Відповідальність за належне застосування тарифів на платні послуги, 

належну організацію, якість та повноту надання послуг несе директор                    

КНП «МЦМЛ» ММР. 

4. Інформація щодо переліку платних медичних послуг, які надає                       

КНП «МЦМЛ» ММР, їх вартості, порядку оплати розміщується на 

інформаційних стендах у доступних місцях для відвідувачів, а також на 

офіційному веб-сайті КНП «МЦМЛ» ММР.  

5. У разі виникнення претензій до якості надання послуги, замовник 

послуги може звернутися до осіб відповідальних за якість наданих послуг, які 

визначені наказом директора або безпосередньо до директора                                

КНП «МЦМЛ» ММР. 

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

 

 

 

Секретар міської ради      Людмила КОНЬКО 
 



 

Додаток 1 

до Положення 

 

 

Перелік  

платних медичних послуг,які надаються Комунальним некомерційним 

підприємством «Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської 

міської ради для населення 

 

№ 

з/п 
Найменування послуги 

Відділення, 

яке надає 

послугу 

Посади 

відповідальних 

осіб 

1. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ: 

1.1 Для отримання посвідчення водія 

транспортних засобів з визначенням 

групи крові та резус-фактору (чоловіків) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.2 Для отримання посвідчення водія 

транспортних засобів з визначенням 

групи крові та резус-фактору (жінок) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.3 Для отримання посвідчення водія 

транспортних засобів без визначенням 

групи крові та резус-фактору (чоловіків) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.4 Для отримання посвідчення водія 

транспортних засобів без визначенням 

групи крові та резус-фактору (жінок) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.5 Для отримання права на носіння зброї 

(чоловіків)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.6 Для отримання права на носіння зброї 

(жінок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.7 Для отримання відповідних документів 

на виїзд за кордон за викликом 

родичів(чоловіків) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.8 Для отримання відповідних документів 

на виїзд за кордон за викликом родичів 

(жінок) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.9 Профілактичний огляд працівників 

підприємств і організацій (чоловіків) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.10 Профілактичний огляд працівників 

підприємств і організацій (жінок) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.11 Огляд працівників підприємств зі 

шкідливими умовами праці (чоловіків) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.12 Огляд працівників підприємств зі 

шкідливими умовами праці (жінок) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.13 Огляд працівників харчових і торгових 

підприємств,сфери обслуговування            

( 1 рік) (чоловіків) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.14 Огляд працівників харчових і торгових 

підприємств,сфери обслуговування            

ЛДВ* Лікар-терапевт 



 

( 1 рік) (жінок) 

1.15 Огляд приватних підприємців 

(чоловіків) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.16 Огляд приватних підприємців (жінок) ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.17 Огляд  декретированного контингента 

харчових та торгівельних підприємств  

(6 міс.) (чоловіків) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.18 Огляд  декретированного контингента 

харчових та торгівельних підприємств  

(6 міс.) (жінок) 

ЛДВ* Лікар-терапевт 

1.19 Щозмінний передрейсовий 

(післярейсовий) медичний огляд водіїв 

Приймальне 

відділення 

Сестра медична 

приймального 

відділення 

1.20 Обов’язковий первинний і періодичний 

профілактичний наркологічний 

медичний огляд 

ЛДВ* Лікар-нарколог 

1.21 Обов’язковий первинний і періодичний 

профілактичний наркологічний 

медичний огляд для проведення 

медичної підготовки водіїв 

транспортних засобів 

ЛДВ* Лікар-нарколог 

1.22 Обов’язковий первинний і періодичний 

профілактичний наркологічний 

медичний огляд для проведення 

медичної підготовки кандидатів в водії 

транспортних засобів 

ЛДВ* Лікар-нарколог 

1.23 Обов’язковий первинний і періодичний 

психіатричний огляд 

ЛДВ* Лікар-нарколог 

2. ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ:   

2.1 Зішкріб на ентеробіоз КДЛ* Лікар-лаборант 

2.2 Аналіз калу на яйцегліст КДЛ* Лікар-лаборант 

2.3 Аналіз калу на приховану кров КДЛ* Лікар-лаборант 

2.4 Загальний аналіз сечі КДЛ* Лікар-лаборант 

2.5 Визначення групи крові та резус 

фактору 

КДЛ* Лікар-лаборант 

2.6 Загальний аналіз крові КДЛ* Лікар-лаборант 

2.7 Загальний аналіз крові + тромбоцити КДЛ* Лікар-лаборант 

2.8 Аналіз крові на 3 одиниці КДЛ* Лікар-лаборант 

2.9 Аналіз крові на рівень цукру КДЛ* Лікар-лаборант 

2.10 Аналіз крові на білірубін КДЛ* Лікар-лаборант 

2.11 Аналіз крові на АЛТ КДЛ* Лікар-лаборант 

2.12 Аналіз крові на АСТ КДЛ* Лікар-лаборант 

2.13 Аналіз крові на ГГТ КДЛ* Лікар-лаборант 

2.14 Аналіз крові на лужну фосфатазу КДЛ* Лікар-лаборант 

2.15 Аналіз крові на холінестеразу КДЛ* Лікар-лаборант 

2.16 Аналіз крові на сечовину КДЛ* Лікар-лаборант 

2.17 Аналіз крові на креатинин КДЛ* Лікар-лаборант 

2.18 Аналіз крові на холестерин + В КДЛ* Лікар-лаборант 



 

ліпопротеїди ( клініко-діагностична 

лабораторія) 

2.19 Аналіз крові на печінкові проби КДЛ* Лікар-лаборант 

2.20 ІФА для якісного виявлення антитіл 

класу  ІgM до вірусу SARS-Cov-2 

КДЛ* Лікар-лаборант 

2.21 ІФА для якісного виявлення антитіл 

класу  ІgG до вірусу SARS-Cov-2 

КДЛ* Лікар-лаборант 

2.22 ІФА для якісного виявлення антитіл 

класу  ІgM до вірусу SARS-Cov-2 (без 

реактивів) 

КДЛ* Лікар-лаборант 

2.23 ІФА для якісного виявлення антитіл 

класу ІgG до вірусу SARS-Cov-2 (без 

реактивів) 

КДЛ* Лікар-лаборант 

2.24 Бактеріологічне дослідження на стафілокок КДЛ* Бактеріолог 

2.25 Бактеріологічне дослідження на кишкову 

групу 
КДЛ* Бактеріолог 

3. ДІАГНОСТИЧНІ ПОСЛУГИ:   

3.1 Проведення флюорографії Рентгенологіч

не відділення 

з ФГ 

установкою 

Лікар-рентгенолог 

3.2 Профогляд кабінету ЕКГ ЛДВ* Лікар-терапевт 

3.3 

Спірографія (ФЗД) 

Рентгенологіч

не відділення 

з ФГ 

установкою 

Лікар-рентгенолог 

3.4 

Рентгенографія ОГК 

Рентгенологіч

не відділення 

з ФГ 

установкою 

Лікар-рентгенолог 

3.5 

Рентгенографія (плівка 24/30) 

Рентгенологіч

не відділення 

з ФГ 

установкою 

 

Лікар-рентгенолог 

3.6 

Рентгенографія (плівка 30/40) 

Рентгенологіч

не відділення 

з ФГ 

установкою 

Лікар-рентгенолог 

3.7 

Рентгенографія (з електронним носієм) 

Рентгенологіч

не відділення 

з ФГ 

установкою 

Лікар-рентгенолог 

3.8 

Мамографія 

Рентгенологіч

не відділення 

з ФГ 

установкою 

Лікар-рентгенолог 

3.9 УЗД черевної порожнини, органів, судин Кабінет УЗД Лікар УЗД 



 

-1,0  ОД 

3.10 УЗД черевної порожнини, органів, судин 

-1,5  ОД 

Кабінет УЗД Лікар УЗД 

3.11 УЗД черевної порожнини, органів, судин 

-2,0  ОД 

Кабінет УЗД Лікар УЗД 

3.12 УЗД черевної порожнини, органів, судин 

-2,5  ОД 

Кабінет УЗД Лікар УЗД 

3.13 УЗД черевної порожнини, органів, судин 

-3,0  ОД 

Кабінет УЗД Лікар УЗД 

3.14 УЗД черевної порожнини, органів, судин 

-3,5  ОД 

Кабінет УЗД Лікар УЗД 

3.15 УЗД черевної порожнини, органів, судин 

-4,0  ОД 

Кабінет УЗД Лікар УЗД 

3.16 УЗД черевної порожнини, органів, судин 

-4,5  ОД 

Кабінет УЗД Лікар УЗД 

3.17 УЗД гінекологічне Кабінет УЗД Лікар УЗД 

3.18 УЗД для вагітних Кабінет УЗД Лікар УЗД 

3.19 УЗД передміхурової залози транс 

ректальним датчиком 

Кабінет УЗД Лікар УЗД 

3.20 
Езофагогастродуоденоскопія 

Кабінет 

ендоскопії 

Лікар-ендоскопіст 

3.21 
Колоноскопія 

Кабінет 

ендоскопії 

Лікар-ендоскопіст 

3.22 
Бронхоскопія 

Кабінет 

ендоскопії 

Лікар-ендоскопіст 

3.23 
Цистоскопія 

Урологічне 

відділення 

Лікар - уролог 

3.24 
Кольпоскопія 

Жіноча 

консультація 

Лікар – акушер - 

гінеколог 

3.25 
Кольпоскопія  біопсією 

Жіноча 

консультація 

Лікар – акушер - 

гінеколог 

4. ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІ 

ПОСЛУГИ 

  

4.1 Оздоровчий масаж 

обличчя,голови,суглобів,гомілки,стопи 

Кабінет 

масажу 

Сестра медична з 

масажу 

4.2 Оздоровчий масаж комірцевої  

зони,руки,ноги,попереку 

Кабінет 

масажу 

Сестра медична з 

масажу 

4.3 Оздорочий масаж шийно-грудного 

відділу 

Кабінет 

масажу 

Сестра медична з 

масажу 

4.4 Оздоровчий масаж хребта,грудного 

відділу 

Кабінет 

масажу 

Сестра медична з 

масажу 

4.5 Лікувальна фізкультура 

(травматологічні хворі) 

Кабінет ЛФК Сестра медична 

ЛФК 

4.6 Лікувальна фізкультура (хворі після 

хірургічної операції) 

Кабінет ЛФК Сестра медична 

ЛФК 

4.7 Лікувальна фізкультура (терапевтичні 

хворі) 

Кабінет ЛФК Сестра медична 

ЛФК 

4.8 Лікування ультразвуком Кабінет з Сестра медична з 



 

фізіотерапії фізіотерапії 

5. Штучне переривання вагітності(до 12 

тижнів вагітності) 

Гінекологічне 

відділення 

Лікар – акушер - 

гінеколог 

6. Стажування лікарів-інтернів ,які 

закінчили державні вищі медичні 

заклади освіти на умовах контракту 

(за один день) 

Усі 

відділення 

лікарні 

послуга 

7. 
Послуги з підготовки тіла покійного 

до поховання 

Патологоанат

омічне 

відділення 

Лікар-

патологоанатом 

8. 

Бальзамування тіла померлого 

Патологоанат

омічне 

відділення 

Лікар-

патологоанатом 

9. 

Протезування зубне ЛДВ* 

Лікар – 

стоматолог- 

терапевт 

10.  Корекція зору за допомогою 

окулярів та контактних лінз 
ЛДВ* 

Лікар - 

офтальмолог 

11. ІНШІ ПОСЛУГИ:   

11.1 Видача бланків особистої медичної 

книжки 
ЛДВ* 

Лікар-терапевт 

11.2 Видача архівної виписки Архів Реєстратор архіву 

12. 

Перебування громадян за їх бажанням 

у медичних закладах з поліпшеним 

сервісним обслуговуванням (за одну 

добу) (палата 1 категорії) 

Хірургічне 

відділення,  

травматологіч

не відділення, 

гінекологічне 

відділення, 

пологове 

відділенння 

послуга 

12.1. 

Перебування громадян за їх бажанням 

у медичних закладах з поліпшеним 

сервісним обслуговуванням (за одну 

добу) (палата 2 категорії) 

Травматологі

чне 

відділення, 

урологічне 

відділення, 

гінекологічне 

відділення, 

неврологічне 

відділення, 

кардіологічне 

відділення 

послуга 

13. Перебування у стаціонарі батьків у 

зв'язку з доглядом за дітьми віком 

понад 6 років, якщо це не зумовлено 

станом хворої дитини 

 (за одну добу) 

Усі 

відділення 

лікарні 

послуга 



 

14. Транспортні послуги Гараж послуга 

15. Консультативні послуги за 

зверненням громадян, що надаються 

без направлення лікаря та за 

договорами із суб'єктами 

господарювання, страховими 

організаціями: 

  

15.1 Консультація лікаря терапевта  ЛДВ* Лікар-терапевт 

15.2 Консультація лікаря кардіолога ЛДВ* Лікар-кардіолог 

15.3 
Консультація лікаря отоларинголога 

ЛДВ* Лікар-

отоларинголог 

15.4 
Консультація лікаря ендокринолога 

ЛДВ* Лікар-

ендокринолог 

15.5 Консультація лікаря хірурга ЛДВ* Лікар-хірург 

15.6 
Консультація лікаря травматолога 

ЛДВ* Лікар-

травматолог 

15.7 Консультація лікаря уролога ЛДВ* Лікар-уролог 

15.8 
Консультація лікаря невропатолога 

ЛДВ* Лікар-

невропатолог 

15.9 
Консультація лікаря офтальмолога 

ЛДВ* Лікар-

офтальмолог 

15.10 
Консультація лікаря дерматовенеролога 

ЛДВ* Лікар-

дерматовенеролог 

15.11 Консультація лікаря онколога ЛДВ* Лікар-онколог 

15.12 Консультація лікаря нарколога ЛДВ* Лікар-нарколог 

15.13 Консультація лікаря психіатра ЛДВ* Лікар-психіатр 

15.14 
Консультація лікаря гастроентеролога 

ЛДВ* Лікар-

гастроентеролог 

15.15 Консультація лікаря гінеколога ЛДВ* Лікар-гінеколог 

15.16 

Консультація лікаря інфекціоніста (ВІЛ) 

ЛДВ* Лікар-

інфекціоніст 

(ВІЛ) 

15.17 Консультація лікаря фтизіатра ЛДВ* Лікар-фтизіатр 

ПРИМІТКА:  ЛДВ*- лікувально-діагностичне відділення ; 

  КДЛ*- клініко-діагностична лабораторія 

 

 

 

 

Секретар міської ради   Людмила КОНЬКО 

 

Додаток 2 

до Положення  

 

 



 

Центри витрат Комунального некомерційного підприємства «Мирноградська 

центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради та критерії розподілу 

непрямих витрат 

№                   

п/п 

Центр витрат Прямі витрати База (критерій) розподіл 

витрат у межах центру 

відповідальності 

1 Клінічна лабораторія 

 Заробітна плата та 

ЄСВ                                                 

 Придбання 

реагентів, засобів 

забору матеріалу 

для аналізів, 

гігієнічних засобів 

(серветок, 

паперових 

рушників тощо)                                                                           

 Амортизація 

обладнання 

Кількість лабораторних 

тестів 

2 УЗД 

 Заробітна плата та 

ЄСВ                        

 Придбання гігієних 

засобів - серветок, 

паперових 

рушників тощо 

 Амортизизація 

обладнання 

Кількість виконаних 

УЗД 

3 

Рентгенологічне 

відділення з ФГ 

установкою 

 Заробітна плата та 

ЄСВ                       

 Придбання плівок, 

електронних носіїв 

тощо 

 Амортизизація 

обладнання 

Кількість виконаних 

рентгенологічних 

досліджень 

4 Кабінет ендоскопії 

 Заробітна плата та 

ЄСВ                                                  

 Придбання 

матеріалів для 

проведення 

дослідження 

(шприці, пелюшки, 

спирт 96%, 

рукавички, марля, 

Кількість виконаних 

досліджень 



 

тощо)        

 Амортизація 

обладнання 

5 
Урологічне 

відділення 

 Заробітна плата та 

ЄСВ                                                  

 Придбання 

матеріалів для 

проведення 

дослідження 

(шприці, пелюшки, 

система 

п\растворів, емність 

для забора сечі, 

рукавички, марля, 

тощо)        

 Амортизація 

обладнання 

Кількість виконаних 

досліджень 

6 Жіноча консультація 

 Заробітна плата та 

ЄСВ                                                  

 Придбання 

матеріалів для 

проведення 

дослідження   

(пелюшки, 

рукавички, йод, 

оцтова кислота 3%, 

набір 

гінекологічний, 

тощо)        

 Амортизація 

обладнання 

Кількість виконаних 

досліджень 

7 Кабінет масажу 

 Заробітна плата та 

ЄСВ                            

 Придбання 

матеріалів для 

надання послуги 

(пелюшки, олія), 

гігієнічних засобів 

(серветок, 

паперових 

Кількість виконаних 

процедур 



 

рушниківтощо)    

8 
Гінекологічне 

відділення 

 Заробітна плата та 

ЄСВ                                                  

 Придбання 

медикаментів по 

гінекології, 

медикаментів по 

анестезіології, 

придбання засобів 

забору матеріалу 

для аналізів . 

Кількість зроблених 

операцій 

9 Кабінет ЛФК 
 Заробітна плата та 

ЄСВ                                                         

Кількість виконаних 

процедур 

10 
Патологоанатомічне 

відділення 

 Заробітна плата та 

ЄСВ                                                  

 Придбанняматеріал

ів для 

проведенняпослуг 

(бинтів, шприців, 

пелюшок, 

формаліну тощо)    

Кількість виконаних 

процедур 

11 Архів 
 Заробітна плата та 

ЄСВ                                                  

Кількість виданих 

документів 

12 ЛДВ 
 Заробітна плата та 

ЄСВ                                                  

Кількість проведених 

оглядів 

13 Кабінет фізіотерапії 

 Заробітна плата та 

ЄСВ                                                          

 Амортизація 

обладнання 

Кількість виконаних 

процедур 

14 
Приймальне 

відділення 

 Заробітна плата та 

ЄСВ                                                  

Кількість проведених 

оглядів 

 
Секретар міської ради   Людмила КОНЬКО 

Додаток 3 

до Положення  

 

 



 

 

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   

1.4. Амортизаційні   

2 Розподілені витрати   

3 Усього витрат:   

4 Рентабельність 25%   

5 Загальні витрати  

 

 

 
Секретар міської ради   Людмила КОНЬКО 

 


	УКРАЇНА
	МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
	РІШЕННЯ

	Склад загальновиробничих та адміністративних витрат КНП «МЦМЛ» ММР визначається на підставі Положення  про облікову політику та пункту 15 і 18 П(С)БО 16.

