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Про надання плат них послуг з медичного обслуговування,
комунальним підприємством
«РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА Л ІК А Р Н Я »
Р ІВ Н Е Н С Ь К О Ї О Б Л А С Н О Ї РАДИ
На виконання Закону України від 19.11.92 № 2801-ХІІ «Основи законодавства
України про охорону зд оров’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), Методики розрахунків вартості послуги з медичного
обслуговування, затвердженої постановою КМУ від 27.12.2017 № 1075,
відповідно до Статуту Комунального
підприємства “ Рівненської обласної
клінічної лікарні” Рівненської обласної ради (далі КП РОКЛ), затвердженого
рішенням Рівненської обласної ради від 24.12.2020року №37 та з метою
оптимізації надання спеціалізованої медичної допомоги в умовах обмеженого
фінансування і залучення додаткових коштів до КП РОКЛ
НАКАЗУЮ:
1. Ввести в дію з “ОЄД
1року. Тарифи на платні медичні послуги для
КП РОКЛ, затверджені директором підприємства відповідно до Статуту.
2. Затвердити:
2.1. І Іоложення про платні медичні послуги в К11 РОКЛ (додається).
2.2. Перелік платних послуг, які надаються в КГІ «Рівненська обласна клінічна
лікарня» Рівненської обласної ради (додається).
3. Працівникам закладу забезпечити надання платних медичних послуг у
відповідності до затвердженого Переліку.
4. Головному бухгалтеру
Римарук Л.М. проводити регулювання тарифів на
платні медичні послуги у зв'язку зі зміною тарифів на комунальні послуги,
зміною рівня заробітної плати, вартості виробів медичного призначення,
реактивів, тощо на підставі наказів директора підприємства.

5.
Завідувачу інформаційно
аналітичним відділом
Журавській Н.О.
оприлюднити даний наказ на сайті КІІ РОКЛ
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю головним бухгалтером та
директором медичним.
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П ОЛ О Ж ЕН Н Я
про процес надання платних послуг
в КП РОКЛ

І. Загальні положення
1.1. Положення про платні послуги, які можуть надаватися КП РОКЛ (далі-—
Положення) розроблено відповідно до частин шостої та восьмої статті 18
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від
19.11.1992 № 2801-XII (далі— Закон); пункту 1.5 статуту КГІ РОКЛ, що
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 № \075(далі— Методика
№ 1075);
- П(С)БО 16 «Витрати», затверджений наказом Мінфіну від 31.12.1999 №
318.
1.3. Перелік медичних п о с л у г 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 КП
РОКЛ, створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості,
обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги КП РОКЛ.

2. Порядок надання платних медичних послуг населенню
2.1. КГІ РОКЛ надає платні медичні послуги згідно Переліку платних послуг,
які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих
медичних навчальних закладах, затвердженого постановою КМУ від 17.09.1996
р. №1138.
2.2. КП РОКЛ надає платні медичні послуги па засадах визначених Статутом
КП РОКЛ: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану
на досягнення соціальних та інших цілей, без мети одержання прибутку.

Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров'я згідно із
законодавством Украй і и.
2.3. Послуги, вказані в п. 2.1. цього Положення надаються на підставі тарифів,
що розраховуються індивідуально з урахуванням економічно обґрунтованих
витрат, затверджуються директором КП РОКЛ та надаються до виконання.
2.4. Структурні підрозділи КП РОКЛ забезпечують населення доступною та
достовірною інформацією про порядок надання платних послуг фізичним та
юридичним особам та їх тарифів. Перелік платних медичних послуг, що надає
КГІ РОКЛ містить Додаток 1 до цього 1Іоложення.
2.5. Контроль за організацією і якістю надання платних послуг населенню, а
також за правильністю використання тарифів на платні послуги здійснює
головний бухгалтер, директор медичний.
2.6. Трудові, економічні та соціальні відносини КП РОКЛ і працівників, які
беруть участь у наданні платних медичних послуг, регулюється Статутом КП
РОКЛ та колективним договором.
3. Порядок розрахунку тарифів на платні послуги
3.1. Тарифи на платні послуги фізичним, юридичним особам, у т.ч. страховим
компаніям, що надаються КП РОКЛ “ Рівненська обласна клінічна лікарня”
розраховані індивідуально з урахуванням економічно обґрунтованих витрат.
3.2. Базою для встановлення тарифів на платні послуги є їх собівартість, в яку
входять:
- витрати на оплату праці персонал), безпосередньо зайнятого наданням
медичних послуг;
- відрахування на соціальне страхування, в цільові фонди, які передбачені
законодавством;
- матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками;
- матеріальні витрати, які визначені за розрахунковими показниками;
- об'єктивно обґрунтовані розрахунки накладних витрат по підрозділах за
результатами проведеного аналізу затрат за попередній рік.
- інші витрати з урахуванням конкретних умов функціювання закладу
(покрашення матеріально-технічної бази 10%).
3.3. Розрахунок тарифів на платні послуги здійснюється щороку, з урахуванням
фактичних витрат К 11 РОКЛ.
3.4. При потребі протягом року тарифи на платні послуги можуть бути
розширені та доповнені.
3.5. Отримані кошти від платних послуг витрачаються КП РОКЛ самостійно,
відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням норм Статуту, за
якими доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються
виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей,
завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.
4. Оплата послуг
4.1. КП РОКЛ приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і
юридичних осіб, у т.ч. страхових компаній.
4.2.Фізичні та юридичні особи розраховуються тільки у безготівковій формі
через установи банків та електронні платіжні засоби.

4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.
4.4. Відповідальні особи падають платні медичні послуги тільки після
пред’явлення отримувачем документа про оплату -— банківської квитанції.
5. Розподіл та використання грошових надходжень
5.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КП РОКЛ
використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням статуту,
що забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками.
Натомість ці кошти КП РОКЛ спрямовує на фінансування видатків та
досягнення соціальної мети своєї діяльності.
5.2.Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних
медичних послуг:
- оплата праці медичних працівників
передусім тих, які забезпечують
надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і
зборів, що відповідає нормам Статуту;
- виплата допомоги на соціально-побутові потреби медпрацівникам, що
передбачається в Колективному договорі;
- оновлення матеріально-технічної бази К І 1 РОКЛ.
6. Пр икінцеві положення
6.1 .Положення набирає чинності з дати затвердження та опублікування.
6.2. Зміни до Положення погоджуються директором КП РОКЛ. Перегляд цього
Положення зумовлюють зміни оргструктури КП РОКЛ, складу платних послуг,
законодавства, зокрема зміна розміру мінімальної заробітньої плати.
6.3. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.
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