
СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

СУМСЬКА  ОБЛАСНА  ДИТЯЧА  КЛІНІЧНА  ЛІКАРНЯ
Н А К А З

01.03.2018                           м. Суми             №  74-ОД 

Про запровадження платних 
медичних послуг у закладі

З  метою  залучення  позабюджетних  коштів  та  у  відповідності  з
розпорядженням  голови  Сумської  обласної  держаної  адміністрації
від  16.02.2018  №  71-ОД,  зареєстрованого  у  Головному  територіальному
управлінні Юстиції у Сумській області від 12.02.2018  № 8/1803 «Про внесення
змін до граничних тарифів на основні платні медичні послуги, які надаються
лікувально-профілактичними державними та комунальними закладами охорони
здоров'я»

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити  у закладі платні медичні послуги з 01.03.2018:
-  перебування у стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми віком

понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини по тарифу 59,60 грн.
за  добу;

-  видача копій медичної довідки, витягу з історії хвороби  по тарифу
7,46 грн.

2. Завідувачам відділень:
1) визначати  потребу  у  перебуванні  батьків  у  зв’язку  з  доглядом  за

дитиною віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої  дитини;
2) інформувати  батьків,  якщо їх  (батьків)  перебування  в  стаціонарі  не

зумовлено  станом  хворої  дитини  у  перший  день  перебування  у  закладі  про
платні послуги в лікарні;

3) надавати батькам довідку (ПІБ дитини, відділення, термін перебування
у закладі) для пред’явлення її до бухгалтерії закладу.

4) інформацію про платну послугу розмістити на інформаційній дошці
у відділенні.

3. Юрисконсульту  Целюрик  Д.О.  підготувати  інформацію  про  платну
послугу в закладі для розміщення її на інформаційній дошці  у відділеннях. 

4. Головному  бухгалтеру  Берестовській  О.М.  організувати  роботу  по
оприбуткуванню  коштів   від  батьків  та  вести  бухгалтерський  облік  згідно
чинного законодавства.



                                                 2

5.  Заступникам  головного  лікаря  з  медичної  частини  Гапієнко  О.І.,
з  медсестринства  Вечерка  Л.О.  під  час  проведення  обходів  звернути  увагу на
доцільність  перебування  батьків  по  догляду  за  хворими  дітьми  у  відділеннях
закладу.

6.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступників
головного лікаря згідно розподілу обов’язків.

Головний лікар І.Ф.Змисля


