
 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

« ЧЕРНЯХІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» 

ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 

від  14.01.2021 року                     смт. Черняхів     № 13\1 

 

 Про  відшкодування витрат за послуги, 

які  надаються комунальним 

некомерційним підприємством 

«Черняхівське територіальне медичне 

об'єднання» 

Черняхівської селищної  ради 

 

 На виконання Закону України від 19.11.92 № 2801-XII «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.02.2000 № 1465 «Про затвердження Порядку проведення 

обов’язкових  попередніх та періодичних оглядів і переліку психіатричних 

показань щодо виконання окремих видів діяльності, робіт, професій, 

психіатричних показань, щодо виконання окремих видів діяльності, робіт, 

професій, служби, що можуть становити безпосередньо для особи, яка 

проводить цю діяльність, або оточуючих», наказів  МОЗ від 30.07.2012 № 578  

та від 10.02.2017 №116 (стосовно окремих  медоглядів) та наказу 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 15.03.2017 року № 

167 «Про внесення змін до наказу департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації від 08.12.2014 № 349 (стосовно наркологічних  оглядів 

громадян) та з метою удосконалення платного обслуговування населення 

міста і залучення додаткових коштів на комунальне некомерційне 

підприємство «Черняхівське територіальне медичне об'єднання» 

Черняхівської селищної ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та статуту КНП «Черняхівське територіальне 

медичне об'єднання» Черняхівської селищної ради  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити: 

1.1. Положення про відшкодування витрат за  послуги і одержання 

добровільної компенсації від хворих за медико-санітарні послуги та порядок 

використання фінансових надходжень від їх надання комунальним 

 



некомерційним підприємством «Черняхівське територіальне медичне 

об'єднання» Черняхівської селищної  ради  (додаток №1 додається). 

 1.2. Перелік відшкодування витрат за  послуги, які можуть надаватися 

в КНП «Черняхівське територіальне медичне об'єднання» Черняхівської 

селищної ради  ( додаток № 2 додається). 

1.3. Тарифи на відшкодування витрат за  медичні послуги в КНП 

«Черняхівське територіальне медичне об'єднання» Черняхівської селищної 

ради  ( згідно додатків). 

      2. В  КНП «Черняхівське територіальне медичне об'єднання» 

Черняхівської селищної ради забезпечити надання послуг ( відшкодування 

витрат )у  відповідності до затвердженого Переліку . 

               3.  Регулювання тарифів на відшкодування витрат за медичні 

послуги у зв'язку зі зміною рівня заробітної плати, вартості  виробів  

медичного призначення, реактивів, тощо, здійснюватиметься на підставі 

наказів керівника по  КНП «Черняхівське територіальне медичне об'єднання» 

Черняхівської селищної ради . 

4. Вважати таким, що втратив чинність наказ КНП "Черняхівське 

ТМО"  Черняхівської районної ради Житомирської області від 01.06.2020 р. 

№ 71. 

               5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора  

(з  економічних питань) Розентригер В. В. 

 

 

 

 

Директор 

КНП " Черняхівське ТМО" Віталій НІКОЛАЙЧУК 

 

 


