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Положення 

про відшкодування витрат за  послуги від хворих за медико-санітарні 

послуги та порядок використання фінансових надходжень від їх надання  

в КНП "Черняхівське територіальне медичне об'єднання" Черняхівської 

селищної ради   

 

1. Загальні положення. 
 

1.1. Дане положення про відшкодування витрат за послуги від хворих за 

медико-санітарні послуги та порядок використання фінансових надходжень від 

їх надання  (далі Положення) розроблено на підставі Основ законодавства 
України про охорону здоров’я та інших законодавчих і нормативних актів, що 

регулюють зазначене питання, він визначає порядок надання відшкодування 

витрат за послуги населенню, підприємствам, організаціям, крім надання 
медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на 

території України, порядок організації якої визначено окремим нормативним 

актом.  

1.2. Перелік послуг ( відшкодування витрат), які можуть надаватись КНП 
"Черняхівське територіальне медичне об'єднання" Черняхівської селищної ради 

за плату визначено Постановою 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  іншими нормативними актами. 

Усі види медичних послуг дітям та особам, які віднесені до пільгової категорії 

громадян надаються безоплатно. 
 

2.Організація відшкодування витрат за  послуги та контроль за дотриманням 

вимог щодо їх якості. 
 

2.1. Відшкодування витрат за послуги в  КНП "Черняхівське територіальне 

медичне об'єднання" Черняхівської селищної ради можуть надаватися як у 
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спеціально створених структурних підрозділах, кабінетах (кабінети 

обов’язкових попередніх оглядів), що надають відповідні послуги населенню 

так і працівниками структурних підрозділів, основне фінансування яких 

здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 
        Директор  КНП "Черняхівське територіальне медичне об'єднання" Черня-

хівської селищної ради  затверджує  положення про відшкодування витрат за 

послуги, які надаються виключно за плату, визначає відповідальних за 
конкретні види робіт по наданню послуг ( відшкодування витрат), встановлює 

їх права та обов’язки. 

2.2. Всі види відшкодування витрат за послуги у структурних підрозділах 

(відділеннях, кабінетах) в КНП "Черняхівське територіальне медичне 
об'єднання" Черняхівської селищної ради, що надаються відповідно виключно 

за плату, повинні здійснюватися або загальним персоналом у вільний від 

основної роботи час, або окремим персоналом цих підрозділів в робочий час. 
При неможливості організації в КНП "Черняхівське територіальне медичне 

об'єднання " Черняхівської селищної ради   таких структурних підрозділів, 

надання послуг здійснюється персоналом підприємства в робочий час або поза 

його межами. 
2.3. В КНП "Черняхівське територіальне медичне об'єднання" Черняхівської 

селищної ради  забезпечує громадян безоплатною, доступною та достовірною 

інформацією щодо порядку надання послуг, яка повинна включати відомості 
про місце знаходження цих підрозділів, режим роботи, перелік відшкодування 

витрат за  послуги, порядок їх оплати та відомості про пільги для окремих 

громадян. 

2.4. В КНП "Черняхівське територіальне медичне об'єднання" Черняхівської 
селищної ради  зобов’язане забезпечити відповідність відшкодування витрат за  

послуги, що ними надаються, вимогам які пред’являються  до методів 

досліджень, діагностики, профілактики тощо. 

2.5. Контроль за організацією і якістю надання послуг населенню, а також 
правильністю застосування цін (тарифів) здійснюють у межах їх повноважень 

відповідні органи охорони здоров’я та інші державні органи і організації на які 

згідно із чинним законодавством покладені зазначені функції.  
У разі виникнення претензій до якості надання послуги отримувач може 

звернутися до директора підприємства або органів, що здійснюють контроль. 

 

3.Порядок встановлення цін (тарифів) на відшкодування витрат за  послуги за 
надані йому медико-санітарні послуги. 

 

3.1. Ціни (тарифи) на відшкодування витрат за послуги, що надаються в КНП 
"Черняхівське територіальне медичне об'єднання" Черняхівської селищної ради 

за плату регулюються (встановлюються) відповідно до Закону України „ Про 

соціальні послуги ”, постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 

року № 268 „ Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні 
соціальні послуги ”. 

3.2.Тариф на відшкодування витрат за послугу обчислюється з урахуванням 

собівартості послуги, рентабельності, матеріалів, та інших витрат. 
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 До собівартості відшкодування витрат за  послуги включаються: 

- прямі витрати на оплату праці; 

-  витрати на матеріали  

-  та інші  матеріальні витрати. 
 

4. Перелік статей калькулювання собівартості відшкодування витрат за послуги 

в КНП  "Черняхівське територіальне медичне об'єднання " Черняхівської 
селищної ради. 

 

4.1. В КНП "Черняхівське територіальне медичне об'єднання " Черняхівської 

селищної ради  виходячи з валових витрат граничного рівня рентабельності в 
розмірі 25% собівартості (без врахування лікарських засобів та матеріалів) . 

4.2.Матеріальні витрати визначаються на підставі відповідних норм. Якщо 

нормативи не  затверджено, застосовуються розрахункові показники. 
4.3.Розрахунок прямих витрат проводиться відповідно до затвердженої 

директором підприємства схеми виконання кожної послуги, якою визначається 

персонал, безпосередньо зайнятий виконанням послуги, використовуване 

медичне та інше обладнання, частини його використання тощо. 
     Для визначення чисельності працівників та часу виконання робіт, 

застосовуються діючи нормативи навантаження та норми часу.  

4.4.Всі розрахункові матеріали, що обґрунтовують розмір показника, який 
приймається для обрахунку того чи іншого виду витрат затверджуються 

директором. 

4.5.Розрахунки непрямих витрат здійснюються з врахуванням конкретних умов 

фінансування в КНП "Черняхівське територіальне медичне об'єднання" 
Черняхівської селищної ради  в цілому та структурних підрозділів, що надають 

послуги. Їх сума визначається, як окремо у відсотках до загальної суми витрат 

підприємства за тими чи іншими статтями витрат або елементами витрат 

пропорційно до площі чи кубатури займаних приміщень (витрати на опалення, 
освітлення, поточний та капітальний ремонт, холодне і гаряче водопостачання) 

тощо. 

 
5.Порядок обліку обсягів відшкодування витрат за  послуги та зарахування 

одержаних від цього коштів. 

5.1. КНП "Черняхівське територіальне медичне об'єднання" Черняхівської 

селищної ради, як заклад охорони здоров’я, що надає послуги ( відшкодування 
витрат )населенню, зобов’язане вести бухгалтерський облік по відшкодуванню 

витрат за послуги окремо за рахунок бюджетних асигнувань (основна 

діяльність) та за рахунок користувачів (відшкодування витрат за  послуги) 
відповідно до Інструкції по бухгалтерському обліку в закладах і організаціях, а 

також здійснювати статистичний облік відшкодування витрат за  послуги 

населенню згідно діючих нормативно-правових актів за переліком. 

5.2.Відшкодування витрат  за послуги за медико-санітарну послугу проводиться 
або безпосередньо на спеціальний  реєстраційний  рахунок  у відділенні  банку 

(для  підприємств). 



                                                             

                                                      4 

 

      Використання коштів можливе після зарахування їх на спеціальний 

реєстраційний рахунок у банку. 

     5.4.Кошти отримані від надання послуг ( відшкодування витрат за послуги) 

працівниками КНП "Черняхівське територіальне медичне об'єднання" 
Черняхівської селищної ради  спрямовуються: 

- в першу чергу на покриття потреби в коштах на заробітну плату підприємства 

в цілому; 
- на покриття витрат, пов’язаних з виконанням робіт по наданню послуг, які 

здійснюються за плату; 

- на виплату премії працівникам, які здійснюють відшкодування витрат за  

послуги відповідно до порядку визначеному у положенні по преміюванню 
підприємства. 

 

 
 

Директор 

КНП " Черняхівське ТМО" Віталій НІКОЛАЙЧУК 


