
виконАвчиЙ оргАн киiвськоТ MICbKoi рАли
(киiвськА MIcbKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцIя)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я

комунАльнЕ н ЕкомЕрцlЙнЕ п lдпри€мс,гво,(киilJськи Й м l(,ьliи ii
пологовиЙ Будинок лъ 3))

нАкАз

09 сiчня 2023 року Nq 14

Про затвердження Положення про
порядок надання, перелiк iBapTicTb платних послуг,
що надаються в КНП (КМПБ ЛЪ 3)

Вiдповiдно до Законiв Украiни <Основи законод Украiни про

Украiни вiд l7.09.1996 Ns 1138 <Про затвердження перелiку пJIа,l,Flих I]ocJIyI,.
якi надаються в державних i комунальних закладах охорони здоров'я та вищих
медичних навч€lльних закJIадах>, положень статуту КНП (КМПБ ЛГ9 3)),
затвердженого розпорядженням виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ра2lи
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 3 t сiчня 2020 року М l92 r.a з
метою змiцнення матерi€шьно-технiчноi бази та для забезпечення виконання

.Drлrrовrлно ло JaKoHlB у краlни (\Jснови законодавства украlни про
охороЕу здоров'я>>, <Про цiни та цiноутворення)), <Про забезгIеченllя
санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення), норм Бlодиtеr.ного
кодексу Украiни, Податкового кодексу Украiни, постанови Кабiнету Мiнiс.грiв

мети, завдань та предмету дiяльностi пiдприсмства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок надання платних IIосJIуг
комунаJIьним некомерцiйним пiдприемством <Киiвський мiський полоl,овий
будинок Ns З)) виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали
державноi адмiнiстрацii) (далi - Положення) (додаток 1).

2. Затвердити перелiк та BapTicTb платних послуг) якi налаються у KI{l
(додаток 2).
в дiю з 09 сiчня 2023 року тарифи на платнi посJlуги.

4. Засryпнику директора з медичноТ частини Балi о.о. та завiдувачам
вiддiлень:

4.1. Забезпечити надання платних послуГ з доlриманIlям виN,lоI^
Положення за тарифами, затвердженими згiдно з додатком 2,

4.2. Здiйснювати постiйну координацiю робiт з надання платних IlослуI.,
4.З. Забезпечити неухильну оплату пацiентами за наданi медичнi IlослуI.и,
не покриваються програмою медичних гарантiЙ з медиLIного

обслуговування населення, а також в iнших випадках передбачених чиllним

(КиiвськоТ MicbKoT

<КМПБ Ns 3)
3. Увести

якl

законодавством.



5, ГоловномУ бухгалтерУ СнаровiЙ Л.Г. забезпечити ведення облiку з
надходження та використання коштiв, отриманих вiд надання платних
медичних послуг.

б. Начальнику вiддiлу кадрiв Шабельнiковiй Л.М., ознайомити керiвникiв
структурних пiдроздiлiв з цим наказом та додатками до нього пiд особисlий
пiдпис.

7. Iнформацiю про введенЕя в дiю тарифiв на платнi медичнi послуги
оприлюднити на офiцiйному сайтi комунального некомерцiйного
пiдприемства <киiвський мiський пологовий булинок Лъ З> викьнавчого
органУ Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi алмiнiстрашii) та
розмiстити прейскуранти цiн у доступних для пацiентiв мiсцях.

8. Контроль за виконанням наказу заJIишаю за собою.

В.о. директора Назарiй ГИЧКА


