УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХVІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 11 червня 2020 року

№707-VIІ

Про затвердження Положення і тарифів на платні
медичні послуги, які надаються комунальним
некомерційним підприємством «Дворічанська
районна лікарня»
Розглянувши клопотання директора КНП "Дворічанська РЛ",
керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», Законом України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я», постановою 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», на підставі Статуту комунального некомерційного
підприємства
"Дворічанська районна лікарня", з метою забезпечення
реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, дотримання
державних соціальних нормативів та єдиних галузевих норм, для отримання
додаткових коштів на розвиток медицини, оптимального використання
матеріальних ресурсів, підвищення ефективності та якості медичного
обслуговування в КНП "Дворічанська РЛ", районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про надання платних послуг в комунальному
некомерційному підприємстві «Дворічанська районна лікарня»
(Додаток 1).
2. Затвердити експертний висновок постійної комісії районної ради з
політико-правових питань, депутатської діяльності та власності
стосовно регуляторного впливу цього проекту та подати проєкт
регуляторного акта з аналізом його регуляторного впливу до Державної
регуляторної служби України (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з політико-правових питань, депутатської діяльності та
власності (Рибалка О.І.).
Голова районної ради

Галина ТУРБАБА

Додаток 1
до рішення районної ради
від 11 червня 2020 року №707- VІІ
(ХХХVІІ сесія VІІ скликання)

Положення
про надання платних послуг в комунальному некомерційному
підприємстві «Дворічанська районна лікарня»
1.Загальні положення
1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Дворічанська районна лікарня»
(надалі – Підприємство) створене за рішенням Дворічанської районної ради
від 20 грудня 2018 року № 530-VІІ і є правонаступником прав і обов»язків
комунального закладу охорони здоров»я «Дворічанська центральна районна
лікарня».
1.2.Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,
Господарським, Бюджетним та Цивільним Кодексами України, Законами
України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України
та Кабінету Міністрів України, загальнобов»язковими для всіх закладів
охорони здоров»я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров»я
України, Департаменту охорони здоров»я Харківської обласної державної
адміністрації, загальнообов»язковими нормативними актами інших
центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,
Статутом Підприємства та цим Положенням.
ІІ. Порядок надання платних послуг
2.1. Підприємство надає платні послуги відповідно до 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 та доповненнями та
п.п.6.1.10 Статуту Підприємства.
2.2. Перелік платних послуг Підприємством визначається самостійно
відповідно до наявної ліцензії на обраний вид діяльності, можливостей
надання відповідної послуги ( наявність спеціалістів та обладнання), попиту
на певний вид послуг.
2.3. В разі закінчення терміну дії ліцензії, отримання ліцензії на новий вид
діяльності або зміни інших істотних умов Підприємством переглядається
перелік платних медичних послуг.
ІІ. Визначення вартості платних послуг.
3.1. Підприємство самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною
платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.
3.2. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі
економічно обґрунтованих витрат, пов»язаних з її наданням.
3.3. Після встановлення вартості медичних послуг, тарифи на платні
послуги передаються Підприємством на затвердження до Засновника –
Дворічанської районної ради.

3.4. Тарифи на послуги, що надаються, можуть коригуватися в залежності
від зміни умов і розміру оплати праці, цін на медикаменти та інші товари і
послуги, що входять в собівартість послуг, перегляду розрахункового
періоду.
ІV. Планування та використання доходів від надання платних послуг
4.1. Плата за надання медичних послуг здійснюється пацієнтом через
термінал на Підприємстві або через банківську установу.
4.2. Обліковуються платні послуги у загальному порядку згідно з Планом
рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядком
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 року
№ 1203.
4.3. Кошти від надання платних послуг Підприємством зараховуються на
поточний рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» як кошти спеціального
фонду.
4.4. Планування і напрямки використання спеціальних коштів здійснюються
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року
№228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
4.5. Кошти, які отримує Підприємство як плата за послуги, надання яких
пов»язане з виконанням основних функцій та завдань, використовуються
відповідно до затвердженого кошторису та фінансового плану:
1) на оплату комунальних послуг і відшкодування витрат, пов»язаних з
організацією та наданням послуг;
2) на погашення заборгованості Підприємства за бюджетними
зобов»язаннями за спеціальним та загальним фондами кошторису;
3) на проведення заходів, пов»язаних з виконанням бюджетною установою
основних функцій, які не забезпечені ( або частково забезпечені) видатками
загального фонду;
4) на фонд матеріального стимулювання медичних працівників, які надають
платні послуги.
V.Здійснення обліку та контрою
5.1. Директор та головний бухгалтер зобов»язані:
- здійснювати відповідно до чинного законодавства відображення доходів,
розподіл та контроль за використанням отриманих коштів, що надійшли від
платних пологу;
- забезпечити правильність застосування цін, розмірів плати за надання
послуг згідно із чинним законодавством;
- використовувати кошти тільки за цільовим призначення;
- своєчасно складати та подавати звітність про надходження і використання
коштів, отриманих за надання платних медичних послуг відповідно до
чинного законодавства.
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради

Людмила ГЛОТОВА

Додаток 2
до рішення районної ради
від 11 червня 2020 року №707- VІІ
(ХХХVІІ сесія VІІ скликання)

Експертний висновок
постійної комісії районної ради з політико-правових питань,
депутатської діяльності та власності щодо регуляторного впливу
регуляторного акта проєкту рішення Дворічанської районної ради
«Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, які
надаються комунальним некомерційним підприємством
«Дворічанська районна лікарня» та аналізу його регуляторного
впливу
Постійна комісія районної ради з політико-правових питань,
депутатської діяльності та власності на підставі статті 34 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» розглянула проєкт рішення Дворічанської районної ради
«Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, які надаються
комунальним некомерційним підприємством «Дворічанська районна
лікарня» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:
Розробник проєкту регуляторного акта
Комунальне некомерційне підприємство «Дворічанська районна лікарня»
1. Відповідність проєкту регуляторного акта принципам
державної регуляторної політики, встановлена статтею 4
Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»
В цілому при підготовці проєкту регуляторного акта витримана
послідовність регуляторної діяльності: проєкт відповідає цілям
державної регуляторної політики, а також його включено до плану
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік ,
проведені роботи з регуляторної процедури:
Розміщено
повідомлення
про
оприлюднення
проєкту
регуляторного акта та проєкт рішення з аналізом його
регуляторного впливу «Про встановлення тарифів на платні
медичні послуги, які надаються комунальним некомерційним
підприємством «Дворічанська районна лікарня» на офіційному
сайті Дворічанської районної ради в мережі інтернет;
 Зауваження та пропозиції до проєкту рішення від фізичних та
юридичних осіб не надходили.
Таким чином, проєкт регуляторного акта – проєкт рішення районної ради
«Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, які надаються
комунальним некомерційним підприємством «Дворічанська районна
лікарня» відповідає усім принципам державної регуляторної політики
встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної


регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:
доцільність,
адекватність,
ефективність,
збалансованість,
передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

2. Відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статті 8
Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу
регуляторного впливу .
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’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»
повноваження щодо встановлення встановлення тарифів на платні
медичні послуги покладено на органи місцевого самоврядування.
Прийняття рішення з даного питання необхідне для поліпшення
фінансового стану медичного закладу;
- підвищення якості професійного відбору при прийомі на роботу;
- зниження рівня професійних захворювань;
-можливість надати населенню та підприємницьким структурам якісні
медичні послуги;
- підвищення іміджу підприємства.
При розробці аналізу регуляторного впливу :
- визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв'язати
шляхом державного регулювання господарських відносин, а також
оцінено важливість цієї проблеми;
- обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв'язана за
допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;
- обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв'язана за
допомогою діючих регуляторних актів;
- визначено очікувані результати прийняття запропонованого
регуляторного акта, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних
витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави
внаслідок дії регуляторного акта;
- визначено цілі державного регулювання;
- визначено та оцінено усі прийняті альтернативні способи досягнення
встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають
безпосереднього державного регулювання господарських відносин;
- аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених
цілей;
- описано механізм і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної
проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;
- обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта;
- обґрунтовано
доведено,
що
досягнення
запропонованим

регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими
витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;
- обґрунтовано доведено, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії
запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати
у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно
визначені;
- оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного
акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати
або виконувати ці вимоги;
- оцінено ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого
регуляторного акта,
- обґрунтовано строки чинності запропонованого регуляторного акта;
- визначено показники результативності регуляторного акта;
- визначено заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта в разі його прийняття.
Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного
законодавства та принципам державної регуляторної політики,
встановленим статтею 8 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики в сфері господарської діяльності».
Узагальнений висновок
Постійна комісія районної ради з політико-правових питань, депутатської
діяльності та власності, враховуючи проведену експертизу вважає, що
регуляторний акт - проєкт рішення районної ради «Про встановлення
тарифів на платні медичні послуги, які надаються комунальним
некомерційним підприємством «Дворічанська районна лікарня»
та
аналіз його регуляторного впливу відповідає усім принципам державної
регуляторної політики, встановленим вимогам статей 4 та 8 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».
Голова комісії

Олександр РИБАЛКА

