
 

Розділ Що передбачити 

1. Загальні 
положення 

Зазначте мету Положення. Укажіть його зв’язок з іншими 
державними та внутрішніми нормативними документами 

2. Платні медичні 
послуги, які надає 
КНП 

Зробіть заувагу про соціальну мету надання послуг. Пошліться 
на перелік послуг у додатку до Положення. Пропишіть зв’язок 
Положення з колдоговором 

3. Розрахунок 
собівартості платних 
медичних послуг 

Наведіть правила розрахунку собівартості послуг. 
Не передруковуйте Методику № 1075 — лише посилайтеся 
на її принципи розрахунків, які використовуватимете. 
Визначте параметри розрахунків: 

 перелік підрозділів, витрати яких беруть участь 
у калькулюванні; 

 центри витрат — відділення чи кабінети, які надають платні 
послуги (перелік можете винести в додаток); 

 переліки прямих витрат за визначеними центрами витрат; 
 переліки непрямих витрат, які підлягають розподілу; 
 критерії розподілу непрямих витрат з-поміж центрів витрат, 

за видами платних послуг — площі приміщень, кількість 
працівників, ліжко-місця, кількість лабораторних досліджень, 
кількість наданих послуг тощо (перелік можете винести 
в додаток). Зазначте, що остаточний розрахунок оформляєте 
спеціальним документом — калькуляцією платної медичної 
послуги (форму наведіть у додатку). Вкажіть посадових осіб, 
які відповідають за калькуляцію та підписують цей документ 

4. Оплата платних 
медичних послуг 

Наведіть умови оплати медпослуг: 
 способи — готівкою у касі, безготівковий; 
 час — до/після послуги; 
 попередня оплата — так/ні 

5. Розподіл 
та використання 
грошових 
надходжень від 
надання платних 
медичних послуг 

Пропишіть, що всі кошти від платних послуг використовуватимете 
винятково на соціальні та/або господарські цілі. Перерахуйте 
напрями розподілу прибутку КНП. Так підтвердите неприбутковий 
статус. Пошліться на норми статуту щодо неприбуткового статусу 

6. Прикінцеві 
положення 

Зауважте, що додатки — невід’ємна частина Положення. Передбачте 
можливість перегляду, зміни й перезатвердження Положення 

Додаток 1 
Перелік платних послуг, підрозділів і кабінетів, що надають їх. Посади 
медпрацівників, охоплених процесом. Форма додатка — таблиця 

Додаток 2 
Переліки центрів витрат, прямих витрат за кожним центром, 
критеріїв розподілу непрямих витрат з-поміж центрів. Форма 
додатка — таблиця 

Додаток 3 Типова калькуляція платної послуги 

 


