
ДОГОВIР NЬ /r/
про медичне обслуговуваIIня населенця

(високоспецiалiзованоi) меди ч Hoi допомоги
органiв та iнших анатомiчних

м. КиТв

з надацня третинноi
методом трансплантацii
матерiалiв

MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраТни в особi заступника MiHicTpa
охороши здоров'я Украilrи еМЦЯ Петра Володимировича, що дiе на пiдставi
Полох<ення про MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2015 року Nч 267 (в
редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 24 сiчня 2020 р. JФ 90),
наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 23 червня 2021року Jф 1259
<Про надання права пiдпису договорiв, первинних документiв та супровiдноi
документацii до них) (далi - Замовник), з однiеi сторони, та комунальце
некомерцiйне пiдприемство <<Киiвський центр трансплаllтацii кiсткового
мозку>> виконавчого органу КиТвськоi мiськоi ради (КиТвськоТ MicbKoi
державноТ адмiнiстрацir) в особi в.о. диреIстора I|iви Свiтлани Анатолiiвни,
яка дiс на пiдставi Статуту, затвердженого Розпорядженням виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвсъкоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) 31 сiчня 2020
року J\b 20б, та наказу ,Щепартаменту охорони здоров'я ВОКМР (КМДА) вiд
31.01 .2020 Ng 191/к <Про покладання виконання обов'язкiв директора
комуI{ального некомерцiйного пiдприемства <Киiвський центр трансплантацii
кiсткового мозку) виконавчого органу Киiвськоi MiobKoi ради (КиIвськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацiТ)>, (далi Виконавець), з iншоi сторони (разом
Сторони), на виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 05 вересня
2018 року J\Ъ 707 <<Щеякi питання реалiзацii пiлотного проекry щодо змiни
механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з трансплантацii
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв> (зi змiнами) (далi - Пiлотний проект),
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18 грудня 2019 року
Ns 1083 <Про затвердження перелiку послуг та тарифiв на послуги з наданнrI
третинноi (високоспецiалiзованоТ) медичноТ допомоги методом трансплантацiТ
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв, якi надаються учасниками пiлотного
проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного
лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>> (зi
змiнами), уклали цей.Щоговiр про таке:

I. Предмет Щоговору

1. Згiдно .Щоговором Виконавець реалiзацii пiлотногоl. 5гlдно з цим логовором Биконавець для реалlзац11 lltлотного проекту
зобов'язуеться здiйснювати за рахунок коштiв державного бюджету медичне
обслуговування населення шляхом надання 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, наданих Виконавцем вiдгrовiдно до пункту 1 цъого роздiлу, згiдно з



Тарифами 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 трансплантацii органiв та iнших
анатомiчних матерiалiв, затвердженими постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 18 грулня 20|9 року Ns 1083, в межах бюдrкетного призначення за
бюджетною програмоIо КПКВК 2З0|550 <Реалiзацiя пiлотного проекту щодо
змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з
трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>.

3. Пацiент набувае прав на отримання послуг з медичного обслуговування
населення, згiдно з цим Щоговором, з моменry пiдтвердх(ення наявностi у нього
медичних покzвань для застосування трансплантацiТ, встановлених консилiумом
лiкарiв вiдповiдного закладу охорони здоров'я, в якому BiH перебувае на
лiкуваннi.

4. Надання послуги з медичного обслуговування населення згiдно з
пунктом 1 роздiлу I цього ,Щоговору може здiйснюватися iз запученням iнших
закладiв охорони здоров'я таlабо органiзацiй до здiйснення лабораторноi
дiагно стики, транспортування.

II. Обсяг медичного обслуговуванIIя та якiсть медичноi допомоги

1. Виконавець повинен надати послуги з медичного обслуговування
населення згiдно з пунктом 1 роздiлу I цього Щоговору в повному обсязi
вiдповiдно до медичних стандартiв надання такоI допомоги та нормативно-
правових aKTiB, якi регламентують порядок надання медичноi допомоги
вiдповiдного виду у закладах охорони здоров'я Украiни.

III. Сума договору та умови оплати

1. Загальна сума за цим ,Щоговором складае З 788 837,05грн(три
мiльйони ciMcoT вiсiмдесят BiciM тисяч BiciMcoT тридцять ciM гривень,
05 копiйок).

2. Оплата за цим Щоговором здiйснIоеться Замовником вiдповiдно до
,Щодатку 1до цього.Щоговору за бюд>ltетною програмою КПКВК 2301550
кРеалiзацiя пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
оперативного лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв>.

3. Оплата за цим ,Щоговором здiйснюсться Замовником шляхом
перерахування попередньоi оплати у розмiрi 100 вiдсоткiв суми BapTocTi послуг
з медичного обслуговування населення на строк не бiльше 12 мiсяцiв.

4, У випадку використання Виконавцем пiд час надання послуги з
медичного обслуговування населення за цим ,.Щоговором лiкарських засобiв,
закуплених за рахунок коштiв, передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я
Украiни у державному бюджетi для виконання програм та здiйснення
централiзованих заходiв з охорони здоров'я (лалi - лiкарськi засоби), загальна
сума за цим ,Щоговором зменшуеться на BapTicTb вiдповiдних лiкарських засобiв.

l

Виконавець зазначае iнформацirо щодо використаних лiкарських засобiв та ik



BapTocTi в aKTi про надання ттослуг з медичного обслуговування населення
(Додаток 2).

5. Виконавець не мае права вимагати вiд пацiснтiв незаконну винагороду в
буль-якiй формi, яка е попередньою чи наступною умовою для отримання
пацiентами медичних послуц що надаються згiдно з цим ,Щоговором, i повинен
здiйснювати контроль за тим, щоб працiвники Виконавця та закладiв охорони
здоров'я, якi залученi до виконання цього,Щоговору, не вимагали вiд пацiентiв
таку винагороду. Порушення таких вимог е пiдставою для притягнення до
вiдповiдальностi Виконавця у порядку, передбаченому цим .щоговором.

6. Виконавець не пiзнiше 25 чис.па звiтного мiсяця надае Замовнику акт
про надання послуг з медичного обслуговування населення (Додаток 2) у двох
примlрниках на суму наданих послуг.

IY. Права та обов'язки Замовllика

1. Замовник зобов'язуеться:
1) протягом тижня з дня укJIадання цъого .Щоговору розмiстити на

своему офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про його укладення та в подальшому
розмiщувати iнформацiю про реалiзацiю Пiлотного проекту;

2) надавати Виконавцю iнформацiю, необхiдну для медичного
обслуговування населення;

3) забезпечити фiнансування послуг з медичного обслуговування
населення за цим,Щоговором у встановленому законодавством порядку.

2. Замовник мае право:
1) вимагати своечасного та в повному обсязi надання послуц якi

передбаченi,Щодатком 1 цього,Щоговору;
2) контролювати дотримання Виконавцем умов договору;
3) зменшувати обсяг надання послуг та загальну BapTicTb цього

,.Щоговору залежно вiд фактичного обсягу наданих послуг. У такому разi
Сторони зобов'язанi внести вiдповiднi змiни до цъого Щоговору, а Виконавець -
повернути невикористанi кошти протягом 5 робочих днiв з дати внесення
вiдповiдних змiн до цього ,Щоговору;

4) вчиняти iншi дiI, передбаченi законодавством, для органiзацii
надання медичного обслуговування населення.

Y. Права та обов'язки ВикоIIавця

1 . Виконавець зобов'язуеться:
1) забезпечити надання послугз медичного обслуговування населення

медичними працiвниками, якi мають вiдповiдну спецiальну ocBiry i
вiдповiдають единим квалiфiкацiйним вимогам;

2) мати лiцензiю на провадження господарськоi дiяльностi з медичноi
практики та iншi лiцензii, документи i дозволи необхiднi для надання послуг з
медичного обслуговування населення;

3) забезпечувати дотримання вимог стандартiв та нормативно-
правових aKTiB, якi дiють на територii Украiни i регулюють надання медичноi
допомоги;



примiщеннях для очiкування, на веб-сайтi тощо iнформацiю щодо укладення
цьою Щоговору, перелiк послуг з медичного обслуговування населення, що
надаються за цим ,.Щоговором, порядок i умови ix надання (обов'язково
iнформувати, що цi послуги оплачуються за рахунок коштiв державного
бюджету i надаються без додатковоi плати пацiента);

5) обробляти данi, що стосуються здоров'я i обслуговування пацiснтiв
вiдповiдно до законодавства, забезпечити захист персональних даних пацiентiв
вiдповiдно до Закону Украiни кПро захист персонЕLльних данию);

6) перед наданням послуг з медичного обслуговування населення
з'ясувати, чи мас пацiент право на отримання послуг вiдповiдно до Додатку 1 за
його документами та направленням;

7) забезпечити безоплатнiсть для пацiента послуг з медичного
обслуговування населення, в обсязi не меншому нiж визначено цим,Щоговором;

8) до 10 числа кожного мiсяця, наступного за звiтним, оприлюднювати
iнформацiю на своему офiцiйному веб-сайтi про наданi послуги з медичного
обслуговування населення у знеособленому виглядi;

9) щомiсячно до 25 числа звiтного мiсяця надавати Замовнику акт про
надання послуг з медичного обслуговування населення;

10) не пiзнiше наступного дня пiсля виникнення або з'ясування
обставин письмово iнформувати Замовника про припинення або змiни умов
лiцензii на провадження господарськоi дiяльностi з медичноi практики;

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

L2) повернути невикористанi кошти на рахунок Замовника у випадках,
визначених згiдно з цим Щого.вором.

2. Виколлавець мае право:
1) звертатися до Замовника для вирiшення необхiдних питань щодо

забезпечення виконання цього,Щоговору;
2) звертатися до Замовника за iнформацiсю, необхiдною для

медичного обслуговування населення;
3) вчиняти iншi дii, передбаченi законодавством, для органiзацii

надання медичного обслуговування населення.

YI. Вiдповiдальrliсть cTopilt, порядок вирiшенlIя спорiв
1. У випадку невиконання чи неналежного виконання передбачеЕих цим

Щоговором обов'язкiв Сторони несуть вiдповiдалънiсть згiдно iз
законодавством Украiни.

2. Виконавець несе вiдповiдальнiсть за своечаснiсть, повноту та якiсть
надання послуг з медичного обслуговування населення працiвниками
Виконавця згiдно iз законодавством УкраIни.

3. У разi встановлення факту неякiсно наданих Виконавцем послуц
Виконавець зобов'язаний протягом 5 робочих днiв повер}Iути кошти за неякiсно
наданi послуги з медичного обслуговування населення на рахунок Замовника.

4. У разi встановлення факту, що працiвники Виконавця або закладу
охорони здоров'я, якi залученi до надання послуг в рамках цього ,Щоговору,



вимагали вiд пацiента незаконну винагороду в буль-якiй формi за медичнi
повиннiпослуги, що повиннi бути наданi пацiентам згiдно з цим Щоговором,

повинен надiслати вiдповiдну iнформацiю до правоохоронних органiв.
пацiснтам згiдно Замовник

5. Спори мiж сторонами розв'язуються у визначеному законодавством
порядку.

VII. Строк дii та iнпli умови Щоговору

1. Щей Щоговiр набирас чинностi з дати його пiдписання Сторонами i дiе
до 31 грудня 2021- року або до повного виконання Сторонами зобов'язань за
цим Щоговором.

2. Сторони можуть припинити дiю цього Щоговору достроково:
1) за взаемноIо письмовою згодою;
2) у разi невиконання або неналежного виконання

обов'язкiв, встановлених цим .Щоговором.

Сторонами

3. Замовник мас право на розiрвання цього Щоговору в односторонньому
порядку у разi:

1) якщо Виконавець не виконуе зобов'язання вiдповiдно до цього
,Щоговору. У такому разi Виконавець протягом п'яти днiв з моменту розiрвання
цього ,Щоювору зобов'язаниЙ повернути невикористанi кошти на рахунок
Замовника;

2) набрання законноi сили вироком суду про притягнення працiвника
Виконавця або працiвника закладу охорони здоров'я, який залучений до
надання послуг в рамках цього ,Щоговору, до кримiнапьноi вiдповiдалъностi за
Порушення права на безоплатну медичну допомогу, або у разi наявностi iнших
достатнiх пiдотав вважати, що таке порушення мало мiсце.

4. У випадку залучення iнших закладiв охорони здоров'я таlабо
органiзацiЙ до здiЙонення лабораторноi дiагностики, транспортування
вiдносини MirK Виконавцем та залученими закладами охорони здоров'я таlабо
органiзацiями регулюються в межах чинного законодавства.

5. Вiдносини CTopiH, не врегульованi цим ,Щоговором, вирiшуються у
порядку, встановленому законодавством Украiни.

VПI. Прикillцевi положення

1. Yci змiни до цього ,Щоговору оформлrоються ,Щодатковими угодами до
цього Щоговору. ,Щодатковi угоди е невiд'смними частинами цього ,Щоговору i
набуваlоть чинностi пiсля ik пiдписання Сторонами цього,Щоговору.

2. Усе листування мiж Сторонами здiйснюеться украIнською мовою. Yci
повiдомлення та iншi документи вважаIоться

пред'являIоться

рекомендованим

дiйсними i представпеними в
особисто з пiдтвердженням

листом, по електроннlи пошт1 з

належному порядку, якщо
отриманн я або надсилаються
пiдтвердженням отримання.

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

робочих днiв.
4. I-{ей .Щоговiр складений в двох екземплярах, по одному для кожноi

Сторони, що мають однакову юридичну силу.

l-



IX. Щодатки до ,Щоговору

1. Невiд'емною частиною цього Щоговору с:

Щодаток 1 - Кошторис на послуги з надання
(високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги методом трансплантацii
iнших анатомiчних матерiалiв (фактично наданi послуги);

Х. Реквiзити та пiдписи CTopiH

третинно1
органiв та

зАмовник
MiHicTepcTBo охорони здоров'я

Украiни

YKpaiHa, 01601, м. КиiЪ,
вул. фушевського,7
СДРПОУ: 00012925
IBAN:
U л24820 17 20з 43 1 000 1 1 000000 1 99
в ЩКСУ м. КиiЪ

ВИКОНАВЕЦЬ
Комунальне цекомерцiйне пiдприемство

<<КиiЪський центр трансплантацiТ
кiсткового мозIýу)

викоIIавчого органу КиiЪськоТ MicbKoi ради
(КиiЪськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii)
YKpaiHa, 0З 1 1 5, м. КиiЪ,
Проспект Перемоги, 119
еДРПОУ: 30630831
МФо: з22з13
IBAN: IJ А62З223 1 3 0000026003 000049 1 5 1

Фiлiя АТ кУкрексiмбанк) у м. Киевi
охорони здоров'я

iтлана Анатолiт
L\trп , 

'_ .-,. . li \
*tъЧТ,;I,iЁ,- )



ЩОДаТОК 1 
. ,-^ /, r,l.a.LDL|

до Щоговору NэlЬ/- Фl|' про медичне
обслуговуuаtiн, nu.елr.filr, з надання
третинноi (високоспецiыriзованоi) медичноi
допомоги методом трансплантацiТ органiв та
iншtих аIlатомi.rних матерiалiв

кошторис
На ПОСЛУги З надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги

МеТОДОМ ТРансПЛантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв
(фактично наданi послуги)

Nb
п/п

НайменуваIIня послуги

Тариф за
IIадану

медичшу
послYги грн.

Кiльк
icTb Сума

1.

Аутологiчна трансплантацiя
гемопоетичних стовбурових
клiтин з донорським етапом

757 767,41 5 з 788 вз7,05

з 7вв вз7,05

зАмовниIt
Засryпни

мирович

конАвЕць



,Щодаток 2 /, |1.о9.ээt(до ,Щоговору Jф Б7 {'.1 про медичне
обслуговування нБйТl, з надання
третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi
допомоги методом трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiа-гliв

Акт j\tb

про надання послуг з медичного обслуговування населення

20
(назва населеного пункry)

MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни в особi заступника MiHicTpa
ОХОРОни ЗДоров'я Украillи €МЦЯ Петра Володимировича, що дiе на пiдставi
ПОЛОЖення Про MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2015 року J\b 267 (в
редакцii постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 24 сiчня 2020 р. Nч 90),
нак€ву MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 2З червня 2021 року Ns 1259
<ПРО наДання права пiдпису договорiв, первинних документiв та супровiдноi
ДОКУМенТацii до них)) (далi - Замовник), з однiеi сторони, та Комунальне
НеКОМеРЦiЙне пiдприемство <<КиiвськиЙ центр трансплантацii кiсткового
МОЗКУ)> ВИКОНаВЧОго органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT
ДержаВноi адмiнiстрацii), в особi В. О. Щиректора Idiви Свiтлаllи
АнатолiiЪНи, який дiе на пiдставi Статуту, затвердженого Розпорядженням
ВИКОнаВЧого органу Киiвськоi мiськоI ради (КиТвськоТ MicbKoi державноi
аДМiнiСтрацii) 31 сiчня 2020 року J\b 206, та накЕ}зу Щепартаменту охорони
ЗДОРОВ'Я ВОКМР (КМДА) вiд 31.01.2020 J\Ъ t9llK <Про покладання виконання
ОбОв'язкiВ директора комунального некомерцiйного пiдприемства <<Киiвський
ЦеНТР ТРанСПЛантацii кiсткового мозку) виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
раДи (КиiЪськоТ мiськоi державноi адмiнiстрацii)> (далi - Виконавець), з iншоi
сторони (разом - Сторони), на виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 05 вересня 2018 року Ns 707 <,.Щеякi питання реалiзацii пiлотного проекту
ЩОДО змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного лiкування з
ТРаНСПЛантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>> (далi - Пiлотний
проект), вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 18 грулня
2019 року }lb 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
ОПеРаТиВноГо лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв>, пункту 4 роздiлу III Щоговору J\Ъ_ про медичне
обслуговування населення склали цей Акт про наступне:

1. Виконавець у 2021 року надав Замовнику TaKi послуги:

р.

Nь НаймеlrуваIIня Код Код Тариф" кiлькiсть BapTicTb



зl
п

послуги за
мкх

10

за
AcHI

за яким
надаеться
послуга,

грц.

послуц
шт.

послуц
грн.

1.

2. )
a
J.

4.

2. Виконавцем пiд час надання
населення за Щоговором ]ф_

послуги з медичного обслуговування
було використано лiкарськi заооби,

закупленi за рахунок коштiв, передбачених MiHicTepcTBoM охорони здоров'я
Украiни у державному бюджетi дJuI виконання програм та здiйснення
централiзованих заходiв з охорони здоров'я:

J\Гs з/п Найменування лiкарських
засобiв

BapTicTb кiлькiсть

)-ъ1

загальна сума по Акту зменшуеться на -грн.
).

м_

(сума прописом)

3. Оплатi по Акту Лb_ пiдлягае загальна сума грн.
).

(сума прописом)

4. Послуги вiдповiдають встановленим у Щоговорi вимогам.

зАмовник
MiHicTpa

олодимирович

(пiдflис)

IIАвЕць


