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МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 5 грудня 2022 року                     м. Миколаїв                                          № 691

Про встановлення тарифів на платні медичні
послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством Миколаївської
міської ради «Пологовий будинок № 3»

Враховуючи лист департаменту економічного розвитку Миколаївської
міської ради від 22.11.2022 № 17874/02.02.01-22/22-2, відповідно до Закону
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови
Кабінету Міністрів України 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», керуючись пп. 2 п. «а» ст.
28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити для комунального некомерційного підприємства
Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3» (54058, м. Миколаїв,
вулиця Київська, 3, код ЄДРПОУ 02774349) тарифи на платні медичні послуги
(додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Петрова А.Л.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від _________________________

№  _________________________

ТАРИФИ

на платні медичні послуги, які надаються комунальним некомерційним
підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3»

№

з/п

Назва послуги Ціна без
ПДВ,
грн

Ціна з ПДВ,
грн

1 2 3 4

1.
Стажування лікарів (провізорів)-інтернів у базових закладах та
установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори)-інтерни:
закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти;
закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на
умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони
здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); бажають
отримати другу спеціальність в інтернатурі

1.1
.

Стажування лікаря-інтерна
акушерського профілю на умовах
контракту (за один місяць)

3311,00

1.2
.

Стажування лікаря-інтерна
анестезіологічного профілю на умовах
контракту (за один місяць)

3311,00



*Перелік послуг згідно з пп. 197.1.5 п.197.1 ст. 197 р. V Податкового кодексу України від
02.12.2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями, які звільняються від оподаткування ПДВ.

**Перелік послуг,   які  не звільняються   від  оподаткування  ПДВ та які перелічені в абзацах

«а» - «о» пп. 197.1.5 п.197.1 ст. 197 р. V Податкового кодексу України від 02.12.2010 №
2755-VI (зі змінами та доповненнями).

Пояснювальна записка

до проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради

«Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3»

1. Суб’єктом подання проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської
міської ради «Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються
комунальним некомерційним підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий
будинок № 3 » та доповідачем проєкту рішення на засіданні виконавчого комітету міської
ради є управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, в особі Шамрай Ірини
Валентинівни, начальника управління, вул. В. Морська, 56, тел. 37-32-28.

2. Розробником проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради
«Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3» є
головний спеціаліст управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Мірзоян
А.А., тел. 0669529589

3. Проєкт рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про
встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3»
передбачає встановлення тарифів на платні медичні послуги, які відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України 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», можуть надаватися комунальним некомерційним
підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3» .

Заклади охорони здоров'я м. Миколаєва надають платні медичні послуги згідно
тарифів затверджених рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради, після
проходження перевірки розрахункових матеріалів вартості платних медичних послуг
відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту
економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Пропонується затвердити послугу зі стажування лікаря-інтерна у КНП ММР
“Пологовий будинок № 3” на умовах контракту, що відповідає постанові КМУ від



17.06.1996 № 1138 переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних
закладах охорони здоров'я. Основні чинники формування собівартості платних послуг:
прямі витрати на оплату праці з урахуванням посадових окладів; враховано норми
робочого часу; норми витрат часу, потрібного для виконання послуг; матеріальні,
адміністративні та комунальні витрати.

У зв'язку із змінами економічних умов, що відбулися за період дії тарифів,
розширенням переліку платних медичних послуг та з метою раціонального використання
коштів виникла необхідність прийняття даного рішення. Затвердження нового тарифу
сприятиме розширенню напрямків розвитку медичної допомоги та підвищенню якості
послуг, застосуванню нових, сучасних технологій щодо надання медичних послуг
населенню міста Миколаєва, а також надасть можливість лікарям-інтернам проходити
стажування з метою отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста. Основним завданням
інтернатури є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки лікарів-інтернів, їх
професійної готовності до самостійної діяльності за фахом.

Начальник управління  охорони здоров'я

Миколаївської міської ради                                                                            І. ШАМРАЙ

Анушик Мірзоян (066)9529589



Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що
надаються комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3»

Враховуючи лист департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради від 22.11.2022 №
17874/02.02.01-22/22-2, відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,
постанови Кабінету Міністрів України 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»,
керуючись пп. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити для комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Пологовий будинок
№ 3» (54058, м. Миколаїв, вулиця Київська, 3, код ЄДРПОУ 02774349) тарифи на платні медичні послуги
(додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від _________________________

№  _________________________

ТАРИФИ

на платні медичні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємством Миколаївської міської
ради «Пологовий будинок № 3»



№

з/п

Назва послуги Ціна без
ПДВ, грн

Ціна з ПДВ,
грн

1 2 3 4

1. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів у базових закладах та установах охорони
здоров’я, якщо ці лікарі (провізори)-інтерни: закінчили недержавні вищі медичні
(фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні)
заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони
здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); бажають отримати другу
спеціальність в інтернатурі

1.1. Стажування лікаря-інтерна акушерського профілю на
умовах контракту (за один місяць)

3311,00

1.2. Стажування лікаря-інтерна анестезіологічного профілю
на умовах контракту (за один місяць)

3311,00

*Перелік послуг згідно з пп. 197.1.5 п.197.1 ст. 197 р. V Податкового кодексу України від
02.12.2010 № 2755-VI із змінами і доповненнями, які звільняються від оподаткування ПДВ.

**Перелік послуг,   які  не звільняються   від  оподаткування  ПДВ та які перелічені в абзацах

«а» - «о» пп. 197.1.5 п.197.1 ст. 197 р. V Податкового кодексу України від 02.12.2010 №
2755-VI (зі змінами та доповненнями).

v-zd-011

Пояснювальна записка

до проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради

«Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3»

1. Суб’єктом подання проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради
«Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3 » та
доповідачем проєкту рішення на засіданні виконавчого комітету міської ради є управління
охорони здоров’я Миколаївської міської ради, в особі Шамрай Ірини Валентинівни,
начальника управління, вул. В. Морська, 56, тел. 37-32-28.

2. Розробником проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради
«Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним



некомерційним підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3» є
головний спеціаліст управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Мірзоян
А.А., тел. 0669529589

3. Проєкт рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про встановлення
тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним
підприємством Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3» передбачає
встановлення тарифів на платні медичні послуги, які відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України 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», можуть надаватися комунальним некомерційним підприємством
Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 3» .

Заклади охорони здоров'я м. Миколаєва надають платні медичні послуги згідно тарифів
затверджених рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради, після
проходження перевірки розрахункових матеріалів вартості платних медичних послуг
відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту
економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Пропонується затвердити послугу зі стажування лікаря-інтерна у КНП ММР “Пологовий
будинок № 3” на умовах контракту, що відповідає постанові КМУ від 17.06.1996 № 1138
переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони
здоров'я. Основні чинники формування собівартості платних послуг: прямі витрати на
оплату праці з урахуванням посадових окладів; враховано норми робочого часу; норми
витрат часу, потрібного для виконання послуг; матеріальні, адміністративні та комунальні
витрати.

У зв'язку із змінами економічних умов, що відбулися за період дії тарифів, розширенням
переліку платних медичних послуг та з метою раціонального використання коштів виникла
необхідність прийняття даного рішення. Затвердження нового тарифу сприятиме
розширенню напрямків розвитку медичної допомоги та підвищенню якості послуг,
застосуванню нових, сучасних технологій щодо надання медичних послуг населенню
міста Миколаєва, а також надасть можливість лікарям-інтернам проходити стажування з
метою отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста. Основним завданням інтернатури є
підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки лікарів-інтернів, їх професійної
готовності до самостійної діяльності за фахом.

Начальник управління  охорони здоров'я

Миколаївської міської ради                                                                            І. ШАМРАЙ

Анушик Мірзоян (066)9529589


