
ДОГОВIР J{ЪД вiд ft.,tl . .2020року
про медичне обслуговування населення з надання третинноi

(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги методом трансплантацiiорганiв
та iшших анатомiчних матерiалiв

м. Киiв .//. lz. 2оzо
MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi заступцика MiHicTpa
охорони здоров'я Украiни з питань европейськоi iнтеграцii IВАЩЕНКО
Iгоря Анатолiйовича, що дiе на пiдставi Положення про MiHicTepcTBo охорони
здоров'я Украiни, зЕ}твердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25
березня 2015 року Ng 267 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
24 сiчня 2020 р. М 90), наказу MiHicTe}cTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 18
червня 2020 року Ns 1419 <Про наданця права пiдпису договорiв, первинних
документiв та супровiдноТ документацii до ниx>) (даrri - Замовник), з однiеi
сторони, та комунальне некомерцiйне пiдприемство '6КиiЪський центр
трансплантацiI кiсткового мозку" виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoT

ради (КиiЪськоi MicbKoi державно[ адмiнiстрацii)о в особi в.о. директора
Щiви Свiтлани Анатолiiвни, яка дiе на пiдставi Стаryту який затверджено
Розпорядження виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоI
державноi адмiнiстрацii) 31 сiчня 2020 polry М 206, та нак€ву ,Щепартаменту
охорони здоров'я ВОКМР (КМДА) вiд 31.01 .2020 року Ns191/K <Про
покJIадання виконання обовОязкiв директора комун€rпьного некомерцiйного
пiдприемства <<КиiЪський центр трансплантацii кiсткового мозку) виконавчого
органу КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)> (далi

- Виконавець), з iншоi сторони (разом - Сторони), на виконання постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05 вересня 2018 року J\Ъ 707 <Щеякi питання
реалiзацii пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
оперативною лiщування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв> (зi змiнами) (далi - Пiлотний проект), вiдповiдно до постанови
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 18 грудня 201,9 року М 1083 <Про затвердження
перелiку послуг та тарифiв на послуги з надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноТ допомоги методом трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв, якi надаються учасниками пiлотного проекту
щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з
трансплантацiТ органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>> (зi змiнами), уклали
цей,Щоговiр про таке:

I. Предмет rЩоговору
1. Згiдно з цим .Щоговором Виконавець для реаJliзацii Пiлотного проекту

зобов'язуеться здiйснювати за рахунок коштiв державного бюджету медичне
обслуговування населення шляхом наданшI послуг з третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги методом трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв (далi - послуги з медичного обслуговування
населення) вiдповiдно до .Щодатку 1.

, 2. Замовник здiйснюе оплату послуг за медичне обслуговування
населення, надацих Виконавцем вiдповiдно до пункту 1 цього роздiлу, згiдно з
Тарифами на послуги з надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi
допомоги методом трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв, якi
надаються )часниками пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового



ЗабеЗпечення оперативного лilсування з трансплантацii органiв та iнших
анатОмiчних матерiалiв, затвердженими пост€lновою Кабiнеry MiricTpiB Украihи
ВiД 18 ГРУДня 20|9 року ЛЬ 1083, в межа( бюджетноrc призначенЕя за бюджетною
прOграмOю кIIкВк 2301550 кРеа.гriзацiя пiлотною проекry щодо змiни
механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з трансплантацii
органiв та iнших анатомiчних мЕIтерiалiв>.

3. Пацiент нафвае прав на отримання посJrуг з медичною обслугсвування
населенНя, згiднО з циМ .ЩоговорОм, з моменry пiдтВердженЕя наявноотi у ньою
медичних покЕlзань для застосувзlння транспл€лнтацil, вст€лновJIених консилiумом
лiкарiВ вiдповiдного закпаry охорони здоров'яо в якому хворий перебувае на
лiкуваннi.

4. НаданнЯ посJIуги з медичного обслуговування населення згiдно з
пунктом 1 роздirry I цього .Щоговору може здiйснюв€хтися iз залученням iнших
закладiв охорони здоровоя таlабо органiзацiй до донорськоrc 0тапу послуг з
органноi трансплантацiТ вiд донора-трупао забезпечення залупiвлi (отримаlrня)
гемопостичних стовбурових кпiтин, робiт i послуц що пов'язанi з iх придбанням
у тому числi пошуком таlабо отриманням r€мопоетичних стовбурових клiтин в
YKpaTHi та /або за кордоном, ведення пiсляоперацiйною перiоду, здiйснення
лабораторноi дiагностикио транспортування. Вiдносини мiж ВиконOвцем та
зЕlлученими закJIадами охорони здоровпя таlабо органiзацiями реryлюються в
межах чинного законодавства.

II. ОбСЯГ меДичного обспуп)вування та якiсть медичноi допомоги

1. ВИКОНавецЬ повинен надати послуги з медичноrо обс;ryrовув{lння
населення згiдно з пункгом 1 роздiлу I цьою ,Щоювору в повному обсязi
ВiДПОВiДНО ДО медичЕих стандартiв надання такоi допомоги та нормативно-
ПРаВОВ}tХ aKTiB, якi регJIаментують порядок надання медичноТ допомоги
вiдповiдного виду у закJIадах охорони здоров'я УкраiЪи.

III. Сума договору та умови оплати

1. Зага.гlъна сума за цим .Щоговором складае
18 944 185,25 грн (вiсiмнадцять мiльйонiв дев'ятсот сорок чотири тисячi сто
вiсiмдесят п'ять гривень, 25 коп.).

2. ОПлата за цим .Щоювором здiйснюетъся Замовником вiдповiдно до
ДОдатку 1 до цього .Щоговору за бюджетною програмою КПКВК 2301550
<Реалiзацiя пiлотноro проекry щодо змiни механiзму фiнансовою забезпечення
ОПеР€ХТИВНОЮ лiкування з трансплантацiТ органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв>.

З. ОПЛаТа За цим .Щоювором здiйснюсться Замовником шJLяхом
перерацування попередньоi оплати у розмiрi 100 вiдсоткiв суми варгостi посJryг
З МеДИЧНОЮ ОбСлупOвування населення на строк не бiльше трьох мiсяцiв.

4. У ВиПаДку використання Виконавцем пiд час надання посJIуги з
МеДИЧНОГО ОбСлуговування населення за цим .Щоювором лiкарсъких засобiв,
3акупленIм за ра}ryнок коштiв, передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я
УкраiЪи у державному бюджетi дtя виконання програм та здiйснення



центраJIiзованих заходiв з охорони здоров'я (далi - лiкарськi засоби)о загальна
СУМа За циМ rЩоговором зменшусться на BapTicTb вiдповiдних лiкарських засобiв.
ВИКОнавець зазначае iнформаrliю щодо використаних лiкарських засобiв та Тх
BapTOcTi в aKTi IIр0 надання послуг з мOдичного обслуювування насOлонЕя
(Додаток 2).

5. Виконавець не мае права вимагати вiд пацiснтiв незаконну винаrOроду в
буль-якiй формi, яка с попередньою чи наступною умовою дJIя отримання
пацiентами медичних послуц що надаються згiдно з цим ,Щоювором, i повинен
здiйснюВати конТролЬ за тим, щоб працiвники Виконавця та закllа,цiв охорони
здоров'я, якi залучепi до виконання цього ,Щоговору, не вимага.гlи вiд пацiентiв
таIу винаtсро.ry. Порушоння тзких вимог е пiдставою для притягнеЕш до
вiдповiдагlьностi Виконавця у порядку, передбаченому цим rщоювором.

6. ВИКОнавець не пiзнiше 25 числа звiтного мiсяця надае Замовнику акт про
НаДаНня посJtуг з медичного обслуговування населення (Додаток 2) у двох
примiрниках на суму наданих посJIуI:

IV. Права та обов'язки Замовника

1. Замовник зобов'язуеться:
1) протягом тижня з дняl ) Протягом тижня з дня укладання цьою /{оговору розмiстити на

СВОеМУ Офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про йою укJIаденIIJI та в подальшому
,.Щоговору розмiстити

розмiщувати iнформацiю про реалiзацiю Пiлотного проекту;
2) надавати Виконавцю iнформацiю, необхiдну дJIя медичною

обслуювування населення ;

3) Забезпечити фiнансування посJryг з медичЕою обслуговування
населення за цим ,щоговором у встановленому законодавством порядку.

2. Замовник ма€ прilво:
1) вимагати своечасного та в повному обсязi надання послуц якi

передбаченi,Щодатком 1 цього,Щоговору;
2) контролювати дотримання Виконавцем умов доювору;
3) зменшувати обсяг наданнrt послуг та загаJIьну варгiсть цьок)

,Щоговору з€л.лежно вiд факгичног0 обсяry наданих пocJtyli У такому разi Сторони
зобов'язанi внести вiдповiднi змiни до цього .Щоговору, а
повернути невикористанi кошти протяюм 5 робочих днiв з
вiдповiдних змiн до цьою .Щоювору;4) вчиняти iншi лii, псредбаченi з€жонод€lвством,
надання медичного обслуговування населення.

Y. Шрава та обов'язки Виконавця

1 . Виконавець зобов'язуеться:
1) Забезпечити надання послуг з медичного обслуговування населення

медичними працiвниками, якi мають вiдповiдну спецiальну ocBiry i вiдповiдають
единим квалiфiкацiйним вимог.lм;

2) Мати лiцензiю на провадження господарськоi дiяльностi з медичноТ
практики та iншi лiцензii, документи i дозволи необхiднi для надання послуг з
медшIного обс.гryювування населення;

Виконавець
дати внесення

дJIя органiзацii

l



3) забезпечувати дотримання вимог стандаргiв та нормативно-
ПРавОвих aKTiB, якi дiють на територii Украihи i реryrпоють надання медичноi
допомоги;

4) протягом тижн,I з дня укладання цьою [оговору розмiстити у

цьоrc .ЩоюворУ, перелiк посJIуг з медичною обс.гrугсвування насслення, що
надаються за цим ,Щоювором, порядок i умови lx наданнrI (обов'язково
iнформувЕIти, що цi пос.гryги оплачуються зарахунок коштiв державною бюджету
i надаються без додtхтковоТ плати пацiента);

5) обробляти Данi, що стосуються здоров'я i обслryrовувtлння пацiентiв
ВiДПОВiДНО ДО Законодавства, забезпечити захист персончlJIьних даних пацiентiв
вiдповiдно до Закону Украiъи кпро з€tхист персон€tльних данию);

6) переД наданням послуг з медичнок) обслуговування населення
з'ясувати, чи мае пацiент прsлво на отриманнrI посJryг вiдповiдно до Додатку l за
його документами та направленням;

1) ЗабеЗпечити безоплатнiсть для пацiснта послуг з медичног0
ОбС.ГryЮвУвання населеннrI, в обсязi не меншому нiж визначено цим.Щоювором;8) ДО 10 Числа кожЕою мiсяця, наступною за звiтним, оприлюднювати
iНфОрмацiю на своему офiцiйному веб-сайтi про наданi послуги з медичною
обслуювування населеннrI у знеособленому виглядi;

9) ЩОмiсячно до 25 числа звiтного мiсяця надавати Замовнику акт про
надання посJryг з медичного оболугOвування населення;

10) не пiзнiше наступного дня пiсля виникнення або з'ясування обставин
ПИСЬМОВо iнформувати Замовника про припинення або змiни умов лiцензii на
провадження юсподарськоi дiяльностi з мсдичноТ пралстики;

11) не передавати своi права i обов'язки за цим ,Щоювором будь-якiй
третiй cTopoHi;

12) повернути невикористанi кошти на рахунок Замовника у випадкаь
визначених згiдно з цим ,Щоювором.

2. Виконавець мае право:
1) ЗалУчати iншi заклади охорони здоров'я, якi мають чишIу лiцензiю на

пРовадження юсподарськоiдiяльностi з медичноТ практики, таlабо органiзацiТдо
ДОнорською етагIу посJryг з органноi трансплантацii вiд донора-трупа, ведення
пiсляоперацiйною перiоду, здiйснення лабораторноi дiагностики,
транспортуванЕя;

2) звертатися до Замовника для вирiшення необхiдних питань щодо
забезпечення виконання цього rЩоговору;3) звертsхтися до Замовника за iнформацiеюо необхiдною для медичног0
обслуювування населення ;

4) вчиняти iншi дii, передбаченi законодавством, для органiзацii
надання медичною обслуговування населенЕя.

YI. Вiдповiдальнiсть cTopiHn порядок вирiшення спорiв
1. У випqдЦУ невиконання чи неналежною виконання передбачених цим

.ЩОЮвОРом обов'язкiв Сторони несуть вiдповiдалънiстъ згiдно iз законодавством
Украihи.



2. ВИКОНаВець несе вiдповiда.llьнiсть за сво€часнiстьо повноту та якiсть
НаДання посJIуг з медичного обслуювування населення працiвниками Виконавця
згiдно iз законод€lвством Украihи.

3. У pmi Встановлення факту неякiоно наданш( Виконавцсм послуц
виконавець зобовоязаний прOтягом 5 робочих днiв повернути кошти за неякiсно
наданi посJIуги 3 медичною обслуювування населення на рахунок Замовника.

4. У разi встановлення факry, що працiвники Виконавця або заклary
охорони здоров'я, якi залученi до наданнrI послуг в рамках цього ,Щоювору,
вимагапИ вiд пацiСнта незаконну винаюроду в буль-якiй формi за медичнi
ПОСЛУГИ, ЩО ПОВиннi бути наданi пацiентам згiдно з цим ,Щоювором, Замовник
повинен надiслати вiдповiдну iнформацiю до правоохоронних органiв.

5. СПОРИ МiЖ Сторонами розв'язуються у визначеному законодавством
порядку.

YII. Строк дii та iншi умови ,,Щоговору

1. Щей.ЩОговiр набирае чинностi з дати його пiдписання Сторона&rи i дiе
ДО 31 ГРУДня 2020 рощу або до пOвною виконання Сторонами зобов'язань за цим
.Щоrrrвором.

2. Сторони мож(уть припинити дiю цъою ,щоювору достроково:1) за взаемною письмовою згодою;
2) У РаЗi невиконання або ненаJIежною виконання Сторонами

обов'язкiв, встановлених цим rЩоговором.
3. Замовник мае право на розiрвання цього .Щоювору в односторонньOму

порядку у разi:
L) якщ(, Еrиконавець не виконуе зосов,язання вlдповlдно до цьог0

,ЩОГОВОРУ. У такому разi Виконавецъ протягом п'яти днiв з моменту розiрвання

1) якщо Виконавець не виконуе зобов'язання вiдповiдно

ЦЬОК) ,.ЩОгОвОрУ зобов'язаниЙ повернути невикористанi кошти на ра>ryнок
Замовника;

2) набрання законноТ сили вироком суry про притяtненнrl шрацiвншка
ВИКОнавця або працiвника закJIа.ry охорони здоров'яо який запучений до надання
ПОСЛУГ В PaMKzlx цьог0 ,Щоговору, до кримiнальноТ вiдповiдальностi за порушення
ПРаВа на безоплатну медичну допомоry або у разi наявностi iнших достатнiх
пiдстав вважати, що таке порушення мЕшо мiсце.

4. У випадку заlтучення iнших закладiв охорони здоров'я таlабо органiзацiй
ДО ДОнорсЬкою етагry посJryг з органноi трансплантацii вiд донора-трупа,
забезпечецня защупiвлi (отримання) гемопоетичних стовбурових клiтин, робiт i
ПОСJryЦ що пов'язанi з ik придбЕ[нням у Tolvfy числi пошуком таlабо отриманЕям
Г€МОПОеТИчних стовбурових клiтин в YKpaiHi та /або за кордоном, ведення
пiСляоперацiйною перiоду, здiйснення лабораторноi дiагностики,
ТРаНСПОрryвання вiдносини мiж Виконавцем та заJIученими закJIадами охорони
ЗДОРОВ'Я та/або органiзацiями реryлюються в межах чинною з€жонодавства.

5. Вiдносини CTopiH, не вроryльованi цим ,Щоrrсвором, вирiшуються у
порядку, встановлоному законод€lвством Украiни.



VIII. Прикiнцевi полоlкення
1. Yci змiни до цього .Щоговору оформлюються ,Щодатковими угодами до

цЬого ,Щоговору. ,Щодатковi угоди е невiдОемними частинами цього .Щоювору i
наФвають чинностi пiсля ix пiдписання Сторонами цього ,Щоговору.

2. Усе листування мiж Сторонами здiйснюеться украiнською мовою. Yci
ПОвiдомлення та iншi документи вважаються дiйсними i представленими в
напежному порядку, якщо пред'являються особисто з пiдтвердженшIм
ОТРИМання або надсилаються рекомендованим листом, по електроннiЙ поштi з
пiдтвердженням отримання.

3. У разi змiни реквiзитiв, Сторона повiдомляе iншу Сторону протягом 3

робочих днiв.
4. Щей ,.ЩОювiр скJIадений в двох екземплярах, по одному для кожноi

Сторони, що мають однакову юридичну силу.

IX. .Щодатки до,.Щоговору

1. Невiд'емною частиною цього .Щоговору е:

.щодаток 1 - Кошторис на послуги з надання третинноi
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги методом трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв;

,ЩОДатОК 2 Акт про надання послуг з медичного обслуговування
населення.

Х. Реквiзити та пiдписи CTopiH

зАмовник
MiHicTepcTBo охорони здоров'я

Украiни

Украiна, 01601, м. КиiЪ,
вул. фушевського, 7
еДРПОУ:00012925
IBAN:UA24820 17 203 43 1 000 1 1 000000 l 99
в ЩКСУ м. Киiв

ВИКОНАВЕЦЬ
комунальне некомерчiйне

пiдприемство "Киiвський центр
трансплантацii кiсткового мозку"

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (Киiвськоi MicbKoi державноi

адмiнiстрацii)
Украiна 031 15, м. Киiв
Просп. Перемоги, 119,
е.ЩПОУ: 30630831
IBAN: UA6032 1 84200000260090 1 0 1 04 1 53
в КиiЪському ГРУ АТ КБ (ПРИВАТБАНК>;
IIIH 306308з26576
тел/факс. (044) 45 |-22-89;
e-mail: kctkm@meta.uaохорони здоров'я

европейськоi

1иович
в.о.



,Щодаток 1

до ,Щоговору Nэ.!0}ýq!tШ}Опро медичне
обслуговування "БЫЕ-rrr" з надання
третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi
допомоги методом тр.tнсппантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв

кошторис
На ПОСЛУГИ З НаДання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги

МеТОДОМ ТРансПлантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

Nь
п/п

Найменування послуги

Тариф за
надану

медичну
послугу,

грн.

кiлькiсть Суrа

1.

Аутологiчна трансплантацiя
гемопоетичних стовбурових
клiтин з донорським етапом

757 767,4| 25 18 944 185,25

зАмовник

атолlиович

ВИКОНАВЕЦЬ

,- о \.l

(ъq)

,\аЕ,т-



Додаток 2
до ,Щоговору NslЩqqШДftро
обслуговуuа"r" ,ЙЫffi" з
третинноi (високоспецiалiзованоi)

допомоги методом трансппантацii
iнших анатомiчних матерiалiв

медичне
надання

медичноi
органiв та

Акт лъ
про надання послуг з медичного обслуговування населення

(назва населенок) гryнкгу)

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi
що дiе на

ПiДСТаВi Положення про MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраIни, затвердженою
ПОСТаноВою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2015 року ЛЬ 267 (в
редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 24 сiчня 2О2Ор. Nэ 90),
(далi з однiсi сторони, та

р.20

(наfшr,rенування закJIа,цу охорони здоров'я)

в особi

(наftr,rенуваНня посади, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника закладу охорони злоро"'"1
який дiе на пiдставi (далi -
ВИКОНавець), з iншоi сторони фазом - Сторони), на виконання постанови
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 05 вересня 20|8 рощу Ns 707 <.Щеякi питаннrI
РеаЛiЗацii пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
оперативною лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
МаТеРiалiв>> (далi Пiлотний проект), вiдповiдно до постанови Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 грудня 2019 року Ns 1083 <Про затвердження перелiку
ПОСЛУГ Та таРифiв на послуги з надання третинноi (високоспецiалiзованоi)
МеДИЧнОi Допомоги методом трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв, якi надаються учасниками пiлотного проекту щодо змiни механiзму
фiНаНСОвого забезпечення оперативною лiщування з трансплантацiТ органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв>>, пункту 4 роздiлу III .Щоговору Nч.
медичне обслуговування населеннrI склали цей Акт про наступне:

1. Виконавець у ,(назва мiсяця) 20_ року надав
Замовниlсу TaKi послуги:

лъ

зl
п

Найменування
послуги

Код
за

мкх
10

Код за
нк

026z20l9
кКласифiкат
ор медичних
iнтервенцiй>

Тариф,
за яким

нада€ться
послуга,

грн.

кiлькiсть
послуц

шт:

BapTicTb
послуц

грн.

про



2, Виконавцем пiд час надання послуги з медичною обслуговування
населення за ,Щоговором М_- було використано лiкарськi засоби,
закупленi за рахунок коштiв, передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я
УКРаiЪИ У ДеРЖаВному бюджетi дJIя виконання про|рам та здiйснення
централiзованих заходiв з охорони здоров'я:

J\b з/п Найменування лiкарських
засобiв

BapTicTb кiлькiсть

загаJIьна сума по Акту Ns_ зменшуеться на грн.

3. Оплатi по Акту Ns_ пiдлягае загЕLлъна сума

(cpla прописом)

4. Послуги вiдповiдають встановленим у .Щоговорi вимогам.

зАмовник
Засryпник

ВИКОНАВЕЦЬ

;,Ь
(r/

;i

а*,-Ж


