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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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Від № 

м. Фастів

Про затвердження Положення про платні медичні
послуги Комунального некомерційного підприємства
 Фастівської міської ради «Фастівський міський
 Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

В зв’язку з розширенням сфери надання платних медичних послуг, які плануються 
додатково надаватись Комунальним некомерційним підприємством Фастівської міської 
ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», 
відповідно до ст. 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160 – IV, відповідно до постанов Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 1996 р.№1138 «Про затвердження переліку платних послуг, 
які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» 
(із змінами та доповненнями) та керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив :
1. Затвердити Положення про платні медичні послуги Комунального некомерційного 
підприємства Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної  медичної 
(медико - санітарної)   допомоги» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, з питань медицини.

Міський голова                                                                                            Михайло НЕТЯЖУК



Додаток 
до  рішення виконавчого комітету
 від ________________ № _______ 

ПОЛОЖЕННЯ
про платні медичні послуги 

комунального некомерційного підприємства Фастівської міської 
ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» 

1. Загальні положення
1.1. Положення про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємство 
Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги» (далі - Положення) розроблено відповідно до частини шостої статті 18 
Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 
2801(далі - Закон № 2801); п. 3.24 Статуту комунального некомерційного підприємство 
Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги» (далі - КНП ФМР «ФМЦПМСД»), який 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 № 1075 (далі - Методика № 1075);
 НП(С)БО 16 “Витрати” (далі - НП(С)БО 16), затверджений наказом Мінфіну від 

31.12.1999 р. № 318. 
1.3. Перелік медичних послуг 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 КНП ФМР 
«ФМЦПМСД», створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати 
тарифи на платні медичні послуги КНП ФМР «ФМЦПМСД». 
1.5. Положення відповідає внутрішньому Положенню про облікову політику КНП ФМР 
«ФМЦПМСД». 

2. Платні медичні послуги, які надає КНП ФМР «ФМЦПМСД»
2.1. КНП ФМР «ФМЦПМСД» надає платні медичні послуги на засадах, визначених п. 1.4 
Статуту КНП ФМР «ФМЦПМСД»: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, 
спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі 
полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону № 2801. 
2.2. Перелік платних медичних послуг, що надає КНП ФМР «ФМЦПМСД», та перелік посад 
працівників, які беруть участь у цьому процесі, містить Додаток 1 до Положення. 
2.3.Послуги, вказані в п. 2.2, надаються на підставі тарифів. КНП ФМР «ФМЦПМСД» 
формує перелік послуг, розраховує ціни на них та подає на затвердження виконавчому 
комітету Фастівської міської ради, за необхідності внесення змін їх також слід буде подавати 
на затвердження.
2.4.Доводиться перелік платних послуг та цін на них, що надаються КНП ФМР 
«ФМЦПМСД»  до відома населення шляхом розміщення на інформаційних стендах лікарні.



3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг
3.1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється:

 методом покрокового розподілу витрат “зверху донизу”, визначеним Методикою 
№ 1075;

 за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у 
НП(С)БО 16. 

3.2. У розрахунках враховуються витрати калькуляційних груп:
1) “Адміністративні підрозділи” — адміністративно-управлінський відділ, 
допоміжний господарський підрозділ;
2) Лікувально-профілактичний підрозділ “Консультативно-діагностичний центр” — 
клінічна лабораторія, УЗД, рентген, мамографія, флюорографія, фізіотерапія, 
функціональна діагностика, ендоскопія. 

При розрахунку собівартості послуг розподіл витрат здійснюється у низхідному порядку, а 
саме:

 при розрахунку собівартості послуг, які надають підрозділи калькуляційної групи 2 — 
враховуються розподілені витрати  підрозділу калькуляційної групи 1;

3.3. Центри витрат (кабінети, лабораторія, які надають платні медичні послуги), перелік 
прямих витрат за цими центрами містить Додаток 2 до Положення. 
3.4. До непрямих витрат, які підлягають розподілу на калькуляційні групи (п. 3.2 цього 
Положення) та використовуються при підрахунку собівартості платних медичних послуг, 
належать:

 загальновиробничі витрати (рахунок бухгалтерського обліку 91); ;
 адміністративні витрати (рахунок бухгалтерського обліку 92).

Розподіл непрямих витрат передує розподілу загальних витрат підрозділів (п. 3.2). 
3.5. Розподіл непрямих витрат здійснюється згідно з п. 16  НП(С)БО 16. Базами (критеріями) 
розподілу непрямих витрат на калькуляційні групи є:

 кількість персоналу (фактично зайнятих ставок).
Склад загальновиробничих та адміністративних витрат КНП ФМР «ФМЦПМСД» 
визначається на підставі наказу про облікову політику та п. 15 і п. 18 НП(С)БО 16.
3.6. Розподіл загальних витрат підрозділів КНП ФМР «ФМЦПМСД» здійснюється за 
Методикою № 1075. Базою (критерієм) розподілу загальних витрат до центрів витрат за 
принципом “зверху донизу” відповідно до п. 3.2 цього Положення є кількість персоналу 
(фактично зайнятих ставок).
3.7. Форму типової калькуляції собівартості платної медичної послуги  містить Додаток 3 до 
Положення. 
 

4. Оплата платних медичних послуг
4.1. КНП ФМР «ФМЦПМСД» приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і 
юридичних осіб, у т. ч. страхових компаній. 
4.2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, юридичні — тільки в 
безготівковій, здійснюються з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій 
у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку 
України  від 29.12.2017 № 148. 
4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги. 
4.4. Платні медичні послуги надаються  після пред’явлення отримувачем документа про 
оплату — фіскального чека РРО(пРРО), банківської квитанції, квитанції POS-терміналу, 
квитанції ПТКС (програмно-технічного комплексу самообслуговування банку).  

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

5.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП ФМР «ФМЦПМСД» 
використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням п. 9.6 Статуту. Ці 



кошти КНП ФМР «ФМЦПМСД» спрямовує на фінансування видатків та досягнення 
соціальної мети діяльності. 
5.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медпослуг:
 оплата праці медичних працівників КНП ФМР «ФМЦПМСД» — передусім тих, які 

забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних 
податків і зборів;

 оновлення матеріально-технічної бази КНП ФМР «ФМЦПМСД». 

6. Визнання доходу від надання платної медичної послуги
6.1. Якщо розрахунок за надані платні медичні послуги проведений з використанням 
РРО/пРРО, то дохід від надання послуг визнається на підставі сформованого Z-звіту 
РРО/електронного Z-звіту пРРО.

7. Прикінцеві положення
7.1. Перегляд Положення зумовлюють зміни  у законодавстві та  переліку  платних послуг 
(Додаток 1).. 
7.2. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.

Керуючий справами(секретар) виконавчого
комітету Фастівської міської ради                                                Леся ТХОРЖЕВСЬКА



Додаток 1
до Положення

про платні медичні послуги

Перелік платних медичних послуг КНП ФМР “ФМЦПМСД” 

Порядко
вий №
послуги

Найменування послуги Одиниця виміру
Кабінет консультативно-
діагностичного центру, 
який надає послуги

Посади 
відповідальних осіб

 Функціональна діагностика  

01
Довготривале ЕКГ-дослідження -Холтеровське 
моніторування (М-стрічка) обробка матеріалів за 
добу

Дослідження
Кабінет 
функціональної 
діагностики

Лікар з 
функціональної 
діагностики

02 Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у 
спокої Дослідження

Кабінет 
функціональної 
діагностики

Лікар з 
функціональної 
діагностики

Ендоскопічні дослідження  

01 Езофагогастродуоденоскопія діагностична для 
дорослих Дослідження

Ендоскопічний 
кабінет

Лікар-
ендоскопіст

 Рентгенологічні дослідження  

01 Рентгенографія периферійних відділів кістяка та 
хребта в одній проекції дослідження

Ренген-кабінет Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

02 Рентгенографія периферійних відділів кістяка та 
хребта у двох проекціях дослідження

Ренген-кабінет Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

03 Рентгенографія черепа у двох проекціях дослідження
Ренген-кабінет Лікар 

рентгенолог, 
ренгенолаборант

04 Рентгенографія колоносових пазух дослідження Ренген-кабінет
Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

05 Рентгенографія скронево-щелепного суглоба дослідження Ренген-кабінет
Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

06 Рентгенографія нижньої щелепи дослідження Ренген-кабінет
Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

07 Рентгенографія кісток носа дослідження Ренген-кабінет
Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

08 Рентгенографія зубів дослідження Ренген-кабінет
Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

09 Рентгенографія скроневої кістки дослідження Ренген-кабінет
Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

10 Рентгенографія ключиці у двох проекціях  дослідження Ренген-кабінет
Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

11 Рентгенографія ребер із аутокомпресією під час 
дихання дослідження Ренген-кабінет

Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

12 Рентгенографія грудини з компресією під час 
дихання дослідження Ренген-кабінет

Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

13 Рентгенографія грудного відділу хребта з 
компресійним поясом під час дихання дослідження Ренген-кабінет

Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

14 Рентгенографія кісток таза дослідження Лікар 



Ренген-кабінет рентгенолог, 
ренгенолаборант

15 Рентгенографія м'яких тканин дослідження Ренген-кабінет
Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

16
Рентгенографія одного плечового, ліктьового, 
променезап’ясткового, колінного чи 
гомілковостопного суглоба

дослідження Ренген-кабінет
Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

17 Флюорографія органів грудної клітини в боковій 
або прямій передній проекції дослідження Ренген-кабінет

Лікар 
рентгенолог, 
ренгенолаборант

18
Мамографія обох молочних залоз в двох 
проекціях (з можливістю запису результатів на 
електронний носій пацієнта)

дослідження Ренген-кабінет
Маммолог, 
ренгенолаборант

 Ультразвукові дослідження  

01
Дослідження ультразвукове комплексне: 
печінка+жовчний міхур+жовчні 
протоки+підшлункова залоза+селезінка

дослідження УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

02 Дослідження ультразвукове: печінка + жовчний 
міхур+жовчні протоки дослідження УЗД кабінет

Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

03 Дослідження ультразвукове печінки дослідження УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

04 Дослідження ультразвукове: жовчний 
міхур+жовчні протоки дослідження УЗД кабінет

Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

05 Дослідження ультразвукове підшлункової залози дослідження УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

06 Дослідження ультразвукове: селезінка+судини 
портальної системи дослідження УЗД кабінет

Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

07 Дослідження ультразвукове щитовидної залози дослідження УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

008 

Дослідження ультразвукове комплексне для 
чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий 
міхур з визначенням залишкової 
сечі+передміхурова залоза

дослідження УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

09 Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові 
залози дослідження

УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

10 Дослідження ультразвукове сечового міхура з 
визначенням залишкової сечі дослідження УЗД кабінет

Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

11 Дослідження ультразвукове передміхурової 
залози дослідження УЗД кабінет

Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

12 Дослідження ультразвукове яєчків дослідження УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

13 Дослідження ультразвукове молочних залоз із 
двух сторін дослідження УЗД кабінет

Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

14
Дослідження ультразвукове комплексне для 
жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з 
визначенням залишкової сечі+матка+яєчники

дослідження УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

15 Дослідження ультразвукове комплексне: 
матка+яєчники дослідження УЗД кабінет

Лікар з 
ультразвукової 
діагностики



16
Дослідження ультразвукове комплексне: матка 
при вагітності+перинатальне обстеження стану 
плода

дослідження УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

117 Ультразвукове дослідження головного мозку дослідження УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

18 Ультразвукове дослідження внутрішніх органів дослідження УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

19 Ультразвукове дослідження суглобів та кісток дослідження УЗД кабінет
Лікар з 
ультразвукової 
діагностики

Фізіотерапія, оздоровчий  масаж

001
Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-
тім'яної ділянок)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

02
Масаж обличчя (лобної, навколоочної, 
навколовушної ділянок, верхньої та нижньої 
щелепи)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

03
Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, 
спини до рівня IV грудного хребця, передньої 
поверхні грудної клітки до ІІ ребра)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

04
Масаж верхньої кінцівки фізіотерапевт

ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

05
Масаж плечового суглоба (верхньої третини 
плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя 
тієї ж сторони)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

06

Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої 
поверхні грудної клітки від передніх кордонів 
надпліччя до реберних дуг та ділянок спини від 
VII шийного до І поперекового хребця)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

07
Масаж попереково-крижової ділянки (від І 
поперекового хребця до нижніх сідничних схилів)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

08
Масаж спини та попереку (від VII шийного 
хребця до крижової ділянки від лівої до правої 
середньої аксилярної лінії)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

09

Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки 
задньої поверхні шиї та ділянки спини до I 
поперекового хребця від лівої до правої задньої 
аксилярної лінії)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

10
Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, 
спини та попереково-крижової ділянки від лівої 
до правої задньої аксилярної лінії)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

11 Масаж нижньої кінцівки
фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

12
Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини 
стегна, ділянки тазостегнового суглоба та 
сідничної ділянки тієї ж сторони)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

13
Масаж колінного суглоба (верхньої третини 
гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої 
третини стегна)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

14
Масаж ступні та гомілки фізіотерапевт

ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

15 Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного 
віку)

фізіотерапевт
ична 
процедура

Кабінет лікувального 
масажу

Сестра медична 
з масажу

Лабораторні дослідження

01
Визначення групи крові  за системою ABO в 

капілярній крові,  резус-фактору в капілярній дослідження
Клінічна лабораторія Лікар-лаборант,  

фельдшер-



крові лаборант

02
Визначення білірубіну та його фракцій
сироватці крові (метод Єндрашика)
(печінкові проби)

"
дослідження Клінічна лабораторія Лікар-лаборант,  

фельдшер-
лаборант

03
Визначення активності
аланінамінотрансферази методом Райтмана
та Френкеля (АЛТ, печінкові проби)

" дослідження
Клінічна лабораторія Лікар-лаборант,  

фельдшер-
лаборант

04
Визначення активності
аспартатамінотрансферази методом
Райтмана та Френкеля (АСТ,печінкові проби)

дослідження
Клінічна лабораторія Лікар-лаборант,  

фельдшер-
лаборант

05 Тимолова проба (печінкові проби)

06
Серодіагностика сифілісу- реакція 
мікропреципітації (RW) дослідження

Клінічна лабораторія Лікар-лаборант,  
фельдшер-
лаборант

07
Визначення загального білка сироватки крові по 
біуретовій реакції дослідження

Клінічна лабораторія Лікар-лаборант,  
фельдшер-
лаборант

08 Аналіз на С-реактивний білок (СРБ) дослідження
Клінічна лабораторія Лікар-лаборант,  

фельдшер-
лаборант

09
Визначення креатиніну в сироватці крові за 
методикою кольорової реакції Яффе (ниркові 
проби)

дослідження
Клінічна лабораторія Лікар-лаборант,  

фельдшер-
лаборант

10
Визначення сечовини уреазним методом
(ниркові проби) дослідження

Клінічна лабораторія Лікар-лаборант,  
фельдшер-
лаборант

11
Визначення білкових фракцій методом Рушняка 
одиничне дослідження

Клінічна лабораторія Лікар-лаборант,  
фельдшер-
лаборант

12
Коагулограма,  аналіз крові для оцінки гемостазу

дослідження
Клінічна лабораторія Лікар-лаборант,  

фельдшер-
лаборант



Додаток 2
до Положення

про платні медичні послуги

Центри витрат КНП “ФМР ФМЦПМСД” 

№ 
п/п Центр витрат Прямі витрати

1 Кабінет функціональної 
діагностики

 зарплата та ЄСВ;
 придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення 

(бинт, вата, гель для УЗД, папір реєстраційний, спирт 96%, папір 
А4,тощо);

 амортизація обладнання;

2 Ренген-кабінет

 зарплата та ЄСВ;
 придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення 

(ренгенівська плівка, проявник, фіксаж, плівка для флюрографії, 
тощо);

 амортизація обладнання;

3 УЗД кабінет

 зарплата та ЄСВ;
 придбання реагентів, засобів забору матеріалу для аналізів, 

гігієнічних засобів (серветок, паперових рушників тощо);
 амортизація обладнання;

4 Ендоскопічний кабінет

 зарплата та ЄСВ;
 придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення 

(адреналіну гідротартрат 0,18 %,бинт, бланк висновку, засіб для 
дезінфекції, лейкопластир, лідокаїн 10%, мило туалетне, перекис 
водню 3%, рукавички одноразові, спирт 96%,тощо);

 амортизація обладнання;

5 Клінічна лабораторія

 зарплата та ЄСВ;
 придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення 

(реагентів, засобів забору матеріалу для аналізів,серветок, 
паперових рушників, тощо);

 амортизація обладнання;

6 УЗД кабінет

 зарплата та ЄСВ;
 придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення

(вата, гель для УЗД, мило туалетне, спирт 96%, паперові 
рушники, тощо);

 амортизація обладнання;

7 Кабінет лікувального 
масажу

 зарплата та ЄСВ;
 придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення

(вата, гель для УЗД, мило туалетне, спирт 96%, паперові 
рушники, тощо);

 амортизація обладнання.



Додаток 3
до Положення

про платні медичні послуги

Форма калькуляції собівартості платної медичної послуги 
КНП ФМР“ФМЦПМСД” 

№ 
п/п Витрати Сума (на одиницю 

послуги), грн
1 Прямі витрати

1.1 Матеріальні
1.2 На оплату праці
1.3 ЄСВ
1.4 Амортизаційні 
1.5 На електроенергію під час надання послуги
2 Розподілені витрати
3 УСЬОГО витрат:


