
Комунальне некомерційне підприємство 
“Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний 

лікувально-діагностичний центр”
Запорізької обласної ради

НАКАЗ

м. Запоріжжя № і Ц - ґ '

Про порядок надання та затвердження тарифів
платних медичних послуг у відділеннях КНП "ЗРФКЛДЦ" ЗОР

На підставі І розділу Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 
"Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони 
здоров’я та вищих медичних закладів освіти», Податкового кодексу України (п. 197.1.5 ст. 
197), рішення Запорізької обласної ради від 29.12.2020 № 20 «Про Порядок складання, 
затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних 
підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області (для галузі охорони здоров’я)», з метою упорядкування надання платних 
медичних послуг у відділеннях КНП "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний 
клінічний лікувально-діагностичний центр" ЗОР

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити тарифи медичних послуг з рентгенологічного дослідження, 
функціональної діагностики, ультразвукового дослідження, фізіотерапевтичних процедур, 
процедури, прийому та консультацій лікарів, лабораторних досліджень (клінічні, біохімічні, 
бактеріологічні), ендоскопічних досліджень, що надаються без направлення лікаря, у 
відділеннях закладу згідно рішення Запорізької обласної ради від 29.12.2020 № 20 «Про 
Порядок складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних 
некомерційних підприємств, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Запорізької області (для галузі охорони здоров’я)».

1.1 Затвердити Прейскурант на платні медичні послуги.
1.2. Платні медичні послуги, вказані в п.1, надавати на підставі затверджених тарифів 

всім громадянам України, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території 
України, в тому числі за договорами страхування та за договорами із суб’єктами 
господарювання, страховими організаціями.

2. Медичному директору Пирог А.І. забезпечити організацію та контроль за наданням 
платних медичних послуг.

3. Призначити відповідальною особою за реєстрацію та облік пацієнтів, видачу 
реквізитів для сплати коштів за медичні послуги в консультативній поліклініці медичного 
реєстратора диспансерного відділення.

4. Завідувачам відділенням:
4.1. Нести персональну відповідальність за якість надання платних медичних послуг.
4.2. Платні медичні послуги надавати громадянам тільки після підтвердження оплати - 

надання чеку банку, терміналу, тощо.



5. Заступнику директора з економічних питань Д'яконовій Л.А.:
5.1 Забезпечити розміщення інформації про вартість платних послуг на сайті закладу, 

тим самим інформуючи населення області доступною, достовірною інформацією про 
порядок надання платних медичних послуг та їх тарифи.

5.2 .Проводити розрахунки вартості платних медичних послуг у відповідності до змін 
діючого законодавства України, з урахуванням фактичних видатків закладу, та 
затверджувати по підприємству (змінювати тарифи на медичні послуги у зв'язку зі зміною 
тарифів на комунальні послуги, зміною рівня заробітної плати, вартості виробів медичного 
призначення тощо). Нові тарифи на медичні послуги повинні діяти із моменту їх 
затвердження директором закладу.

6. Головному бухгалтеру Симонтовській Н.К. забезпечити ведення бухгалтерського 
обліку відповідно до НП(С)БО, здійснювати контроль за надходженням грошових коштів 
від надання платних медичних послуг на спеціальний банківський розрахунковий рахунок.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Олександр ТИЩЕНКО


