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

№708-VIІ

Про затвердження Положення про
госпрозрахункове стоматологічне відділення
(кабінет) комунального некомерційного підприємства
«Дворічанська районна лікарня» і тарифів по наданню
стоматологічних послуг та зубопротезуванню
Розглянувши клопотання директора комунального некомерційного
підприємства «Дворічанська района лікарня», керуючись Законом України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», Законом України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», відповідно до статті
43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити госпрозрахункове стоматологічне відділення (кабінет)
комунального некомерційного підприємства «Дворічанська районна
лікарня».
2. Затвердити Положення про госпрозрахункове стоматологічне відділення
(кабінет) комунального некомерційного підприємства «Дворічанська
районна лікарня» (Додаток 1).
3. Затвердити експертний
висновок постійної комісії районної ради
політико-правових питань, депутатської діяльності та власності стосовно
регуляторного впливу цього проекту та подати проект регуляторного акта
й з аналізом його регуляторного впливу до Державної регуляторної
служби України. (Додаток 2).
4. Доручити директору комунального некомерційного підприємства
«Дворічанська районна лікарня» С.П.Черкасову здійснити всі
організаційно-правові заходи щодо реєстрації Положення.
5. 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 №708- VІІ
(ХХХVІІ сесія VІІ скликання)

ПОЛОЖЕННЯ
про госпрозрахункове стоматологічне відділення
( кабінет)
комунального некомерційного підприємства
« Дворічанська районна лікарня»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Госпрозрахункове стоматологічне відділення (кабінет) (надалі–
Відділення) комунального некомерційного підприємства «Дворічанська
районна лікарня» (надалі – Лікарня) створений відповідно до п.9 та п.11
розділу І постанови КМУ від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони
здоров’я та вищих медичних навчальних закладах" з метою надання
стоматологічної допомоги
за сучасними технологіями лікування,
ортопедичного та зубного протезування, забезпечення
якості
обслуговування населення району.
1.2. Положення про Відділення (надалі Положення) розробляється
адміністрацією Лікарні та затверджується рішенням Дворічанської районної
ради.
1.3. Діяльність Відділення регламентується чинним законодавством
України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
охорони здоров'я України, Статутом Лікарні і цим Положенням, наказами
керівника Лікарні та іншими нормативними документами.
1.4. Планування діяльності Відділення, формування штатного розпису,
забезпечення кадрами здійснюється керівником Лікарні відповідно до вимог
чинного законодавства України.
1.5. Майно, придбане за рахунок фінансових надходжень від діяльності
Відділення, є спільною власністю територіальних громад сіл, селища
Дворічанського району і належить Лікарні на правах оперативного
управління та закріплюється за Відділенням на правах окремого
використання. Відділення здійснює експлуатацію закріпленого за ним майна,
проводить його поточний та капітальний ремонти.
1.6. Відділення є структурним підрозділом Лікарні. Керівництво
Відділенням здійснюється завідувачем, який підпорядковується директору
Лікарні. Завідувач
несе відповідальність за організацію його роботи,
відповідає за чітке і своєчасне виконання обов'язків, передбачених
посадовими інструкціями, правилами внутрішнього трудового розпорядку, за
кількісні та якісні показники, помилкові дії, а також бездіяльність і
невиконання рішень, що входять у сферу його обов’язків і компетенцію,
відповідно до чинного законодавства. Завідувач Відділення персонально
відповідає за роботу лікарів.
1.7. Відділення веде облік своєї діяльності та звітує про неї перед
керівником Лікарні.
1.8. Бухгалтерський
Відділення (кабінет).

облік

роботи

здійснюється

бухгалтером

1.9. Графік роботи Відділення затверджується керівником Лікарні.

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ГОСПРОЗРАХУНКОВОГО
СТОМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ (КАБІНЕТУ)
2.1. Предметом діяльності Відділення є медична практика,
забезпечує виконання основних завдань .

яка

2.2. Основними завданнями та функціями Відділення є:
2.2.1. своєчасне, повне та якісне обстеження і надання стоматологічної
допомоги пацієнтам, встановлення діагнозу і організація своєчасного
лікування, надання консультацій;
2.2.2. організація надання медичної допомоги пільговим категоріям
населення згідно чинного законодавства України та рішень сесій
Дворічанської районної ради;
2.2.3. виконання доведених до Відділення фінансових планів по
наданню стоматологічної допомоги населенню;
2.2.4. своєчасне і якісне лікування патологій твердих тканин зуба і
слизової оболонки порожнини рота, своєчасне і якісне протезування із
застосуванням новітніх технологій;
2.2.5. вивчення і аналіз надання стоматологічної допомоги населенню,
яке обслуговується;
2.2.6. навчання, підвищення кваліфікації кадрів згідно графіків,
затверджених керівником Лікарні;
2.2.7. ведення затвердженої документації, представлення оперативної
інформації і обліково-статистичної звітності.
2.3. В госпрозрахунковому стоматологічному Відділенні проводиться:
2.3.1. якісне надання стоматологічної допомоги
2.3.2. дотримання санітарних норм і правил експлуатації апаратури і
обладнання, а також вимог санітарно-гігієнічного і протиепідеміологічного
режимів;
2.3.3. дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці і
протипожежної безпеки.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
ВІДДІЛЕННЯ (КАБІНЕТУ)
3.1. Медичні працівники Відділення призначаються та звільняються
наказом керівника Лікарні на основі укладених трудових договорів згідно
чинного законодавства України.
3.2. Медичні працівники Відділення мають право на:
3.2.1. належні умови професійної діяльності;
3.2.2. підвищення кваліфікації, перепідготовку в порядку, визначеному
чинним законодавством України;

3.2.3. лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта,
якщо останній не виконує медичних приписів, за умови, що це не
загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення;
3.2.4. інші права, визначені чинним законодавством України.
3.3. Медичні працівники Відділення зобов'язані:
3.3.1. надавати своєчасні та якісні медичні послуги;
3.3.2. дотримуватися вимог професійної етики і деонтології, зберігати
лікарську таємницю;
3.3.3. надавати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його
здоров'я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів,
прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику
для життя і здоров’я пацієнта;
3.3.4. виконувати планові кількісні, якісні та фінансові показники за
звітний період;
3.3.5. дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку
Лікарні;
3.3.6. дотримуватись вимог санітарно-епідеміологічного режиму;
3.3.7. виконувати доручення керівника Лікарні;
3.3.8. один раз на рік проходити медичний огляд;
3.3.9. інші обов'язки, визначенні чинним законодавством України.
3.4. Лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого у разі відмови
останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого
для нього режиму.
3.5. Керівник Лікарні може вносити зміни, доповнення в посадові
інструкції в залежності від потреб та змін реальних умов праці і вимог
чинного законодавства України.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ
( КАБІНЕТУ)
4.1. Основними джерелами фінансування Відділення є:
4.1.1. кошти, одержані від населення за надання платних
стоматологічних послуг;
4.1.2. кошти, одержані від підприємств, установ, організацій, з якими
укладено договори на їх медичне стоматологічне обслуговування;
4.1.3. інші надходження не заборонені чинним законодавством.
4.2. Калькуляція вартості медичних стоматологічних послуг
проводиться Лікарнею
самостійно відповідно до встановлених
законодавством нормативів. Прейскурант на платні послуги Відділення
затверджується відповідно до чинного законодавства.
4.3. За результатами діяльності Відділення отримані кошти надходять
на спеціальний рахунок. Розпорядником коштів Відділення є керівник
Лікарні.

4.4. Кошти, що надходять від роботи Відділення розподіляються
директором Лікарні згідно з вимогами чинного законодавства України та
даного Положення: директор Лікарні передбачає спрямування коштів у
першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на
заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
Прибуток, що залишається після нарахування заробітних плат
працівникам Кабінету, покриття поточних витрат Відділення, розподіляється
на потреби Лікарні та Відділення.
4.5. Оплата праці працівників Відділення (кабінету) здійснюється
згідно законодавчих актів України про оплату праці працівників закладів
охорони здоров’я.
4.6. У разі невиконання завдань, поставлених перед Відділенням
(кабінетом), воно може бути скороченим за штатом, реорганізованим або
ліквідованим Дворічанською районною радою самостійно або за поданням
керівника Лікарні.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
(КАБІНЕТ)
5.1. Пропозиції щодо внесення змін до Положення про
госпрозрахункове стоматологічне відділення ( кабінет) Лікарні можуть
надходити від районної ради, районної державної адміністрації, керівника
Лікарні і трудового колективу Відділення.
5.2. Дворічанська районна рада затверджує зміни і доповнення до
Положення про госпрозрахункове стоматологічне відділення(кабінет)
комунального некомерційного підприємства «Дворічанська районна
лікарня».
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради

Людмила ГЛОТОВА

Додаток 2
до рішення районної ради
від 11 червня 2020 року №708- 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 послуги, що надаються
госпрозрахунковим стоматологічним відділенням (кабінет)
комунального некомерційного підприємства «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 послуги, що надаються госпрозрахунковим
стоматологічним відділенням (кабінет) комунального некомерційного
підприємства «Дворічанська районна лікарня» з аналізом його регуляторного
впливу та встановила наступне:
Розробник проекту 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 Дворічанської районної ради «Про
встановлення тарифів на платні послуги, що надаються
госпрозрахунковим
стоматологічним
відділенням
(кабінет)
комунального некомерційного підприємства «Дворічанська районна
лікарня» з аналізом його регуляторного впливу 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 послуги, що надаються
госпрозрахунковим стоматологічним відділенням (кабінет) комунального
некомерційного підприємства «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 отримання коштів від
надання платних послуг на покриття дефіциту загального фонду бюджету та
від надання послуг, що виходять за межі державного гарантованого пакета
медичної допомоги і не покриваються бюджетним фінансуванням, для
можливості подальшого розвитку матеріально-технічної бази, придбання
обладнання, апаратури і устаткування, для стабільного отримання якісних,
необхідних видів стоматологічних медичних послуг; підвищення якості
медичних послуг, прозорість тарифів та забезпечення використання
стабільного, економічно обґрунтованого рівня тарифів;
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 послуги, що надаються госпрозрахунковим стоматологічним

відділенням (кабінет) комунального некомерційного підприємства
«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
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