
  

Додаток 6 до рішення 

Виконавчого комітету 

Покровської міської ради  

                 від 18.11.2021 р. №834                 

  

  

Положення про платні послуги  закладів 

охорони здоров’я   

Покровської міської ради Донецької 

області   

  

1. Загальні положення.  

1.1. Положення про платні послуги закладів охорони здоров’я Покровської 

міської ради Донецької області (далі — Положення) розроблено відповідно до:  

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

(далі -  

Основи);  

- 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 освіти» (далі - Постанова №1138);  

- пункту 3.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради 

Донецької області, який передбачає можливість надання  платних послуг у 

порядку, визначеному законодавством;   

- пункту 3.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Покровська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області, який 

передбачає можливість надання  платних послуг у порядку, визначеному 

законодавством.   

- пункту 3.3 Статуту Комунального підприємства «Покровська міська 

стоматологічна поліклініка» Покровської міської ради Донецької області, який 

передбачає можливість надання  платних послуг у порядку, визначеному 

законодавством;  

- пункту 3.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської ради Донецької 

області, який передбачає можливість надання  платних послуг у порядку, 

визначеному законодавством;  

- пункту 3.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства 

«Родинська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області, який 

передбачає можливість надання  платних послуг у порядку, визначеному 

законодавством.   

1.2. Закладами охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької 

області (далі – Заклад охорони здоров’я) в розумінні Положення є: Комунальне 



некомерційне підприємство «Покровська міська лікарня» Покровської міської 

ради Донецької області, Комунальне підприємство «Покровська міська 

стоматологічна поліклініка» Покровської міської ради Донецької області, 

Комунальне некомерційне підприємство «Покровська клінічна лікарня 

інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області, Комунальне 

підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Покровської 

міської ради Донецької області, Комунальне некомерційне підприємство 

«Родинська міська лікарня».  

1.3. Платні послуги надаються Закладом охорони здоров’я з метою 

більш повного задоволення потреб пацієнтів, максимального використання 

потенціалу Закладом охорони здоров’я та отримання додаткового джерела 

фінансування для розвитку матеріально-технічної бази.  

1.4. Дане Положення визначає перелік платних послуг, порядок 

формування тарифів на платні послуги, а також порядок надання платних послуг 

фізичним та юридичним особам.  

  

2. Перелік та вартість платних послуг.  

2.1. Перелік та вартість послуг, які надаються Закладом охорони 

здоров’я, встановлюються на підставі затверджених рішень Виконавчого комітету 

Покровської міської ради Донецької області. Перегляд переліку та вартості послуг 

здійснюється на підставі рішень Виконавчого комітету Покровської міської ради 

Донецької області.  

2.2. Не допускається надання Закладом охорони здоров’я платних 

послуг, які не передбачені рішенням Виконавчого комітету Покровської міської 

ради Донецької області або тарифи, які не затверджені Виконавчим комітетом 

Покровської міської ради Донецької області.  

2.3. Тарифи на платні послуги затверджуються на підставі розрахунків, 

проведених Закладом охорони здоров’я відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з 

медичного обслуговування» від 27 грудня 2017 р. № 1075 та згідно інших 

нормативно-правових актів чинного законодавства України, за письмовим 

поданням керівника Закладу охорони здоров’я.  

  

3. Порядок оплати вартості послуг.  

3.1. Внесення оплати за платну послугу можливе шляхом:  

3.1.1. здійснення замовником послуги оплати у готівковій формі в касу 

Закладу охорони здоров’я;  

3.1.2. здійснення замовником послуги платежу за допомогою платіжної 

картки із використанням платіжного пристрою Закладом охорони здоров’я.   

3.1.3. здійснення замовником послуги платежу за допомогою банківського 

переказу на рахунок Закладу охорони здоров’я;  

3.1.4. оплати через мережу Інтернет з використанням будь-яких платіжних 

сервісів за вибором замовника послуги за допомогою яких, є можливість оплатити 

вартість послуг.  



3.2. Платні послуги надаються тільки після пред’явлення замовником 

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

особа).  

3.3. Не допускається оплата надання платної послуги працівнику, який 

безпосередньо надає послугу.  

  

4. Порядок надання платних послуг.  

4.1. Рішення Виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької 

області із затвердженими тарифами на платні послуги, положення про платні 

послуги розміщуються на інформаційному стенді в кожному структурному 

підрозділі Закладу охорони здоров’я, а також а також на офіційному веб-сайті 

Покровської міської ради Донецької області.  

4.2. Замовник послуги може бути записаний на надання платної послуги 

особисто, по телефону або через мережу Інтернет. Надання платних послуг без 

попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього 

запису на цей час інших пацієнтів. Дата та час надання кожної послуги 

погоджується Закладом охорони здоров’я та замовником в усній формі.  

4.3. Перелік працівників, які можуть надавати платні послуги, 

визначається наказом керівника Закладу охорони здоров’я.  

За рішенням керівника для надання платних медичних послуг можуть бути 

додатково створено спеціальні структурні підрозділи або кабінети.  

4.4. Графік та порядок надання платних послуг.  

4.4.1. Надання платних послуг здійснюється працівниками в робочі години 

Закладу охорони здоров’я в час, зокрема лікарями, вільними від прийому пацієнтів 

за договором про медичне обслуговування пацієнтів за програмою медичних 

гарантій, укладеним з Національною службою здоров’я України (далі - договір з 

НСЗУ).  

Графік прийому лікарем пацієнтів за договором з НСЗУ визначається в 

електронній системі охорони здоров’я (далі - eHealth), згідно порядку 

встановленого керівником Закладу охорони здоров’я.  

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

відповідальним працівником з переліку працівників, які можуть надавати платні 

медичні послуги згідно наказу керівника Закладу охорони здоров’я, 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 та/або локальних протоколів медичної 

допомоги, затверджених у встановленому порядку.  

4.7. У разі виникнення претензій до якості надання послуги замовник 

послуги може звернутися до відповідальних за контроль якості послуг осіб, 

визначених наказом керівника, або безпосередньо до керівника Закладу охорони 

здоров’я.  

  

5. Напрями використання коштів, отриманих Закладом охорони 

здоров’я за надані платні  послуги:  



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

плату;  

- на оплату праці медичних працівників, зокрема, тих, які забезпечують 

надання платних медичних послуг;  

- на покращення матеріально-технічної бази Закладу охорони здоров’я;  

- інші напрями, визначені керівником Закладу охорони здоров’я.  

  

  

  

  


