
договIр ль //
про медичне обслуговування населення з надання третинноi

(високоспецiалiзова Hoi) медич Hoi допомоги методом трансплантацii
органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

м. КиТв

MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи в особi заступника MiнicTpa
ОХОРОНИ Здоров'я Уlсраihи з питань европейськоi iнтеграцii IВДЩЕНКД
Iгоря Анатолiйовича, що дiе на пiдставi Положення про MiHicTepcTBo охорони
здоров'я УкраiЪи, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25
беРеЗНя 2015 року Ns 2б7 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
24 сiчня 2020 р. JФ 90), наказу MiHicTepcTBa охорони здо ров'я Украни вiд 25
сiчнЯ 202L рокУ Ns 120 <Про надання права пiдпису договорiв, первинних
документiв та супровiдноi доrqументацiТ до нию> (далi - Замовник), з однiеi
сторони' та Комунальне цекомерцiйне пiдприемство <<киiъський центр
трансплантацi[ кiсткового мозку>> виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi
РаДИ (КИiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) в особi В.О. Щиректора
щiви Свiтлани Анатолiiъни, яка дiе на пiдставi Статуту, затвердженою
РозпорядженняМ виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoi

адмiнiстрацii) сiчнядержавноI адмiнiстрацii) 31 сiчня 2020 рощу м 206, та нак€ву .Щепартаменту
охорони здоров'я вокмР (кмдА) вiд 31.01.2020 м 191/к кПро покладання
виконання обов'язкiв директора комунального некомерцiйного пiдприемства
<<киiвський центр трансплантацii кiстковою мозку) виконавчого органу
КиiЪськОi мiськоi радИ (КиiЪсьКоi MicbKoi держаВноi адмiнiстрацii)>, (далi -
виконавець), з iншот сторони (разом - Сторони), на виконання постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05 вересня 2О|8 року м 707 <Щеякi питання
реалiзацii пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпеченIuI
оперативною лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв> (зi змiнами) (далi - Пiлотний проект), вiдповiдно до постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 грудня 2019 рокУ Nь 1083 <Про затвердження
перелiщУ 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.Щоговору

1. ЗГiдно З цим ,Щоговором Виконавець для реалiзацii Пiлотною 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 обспуговування
населення) вiдповiдно до,Щолатку 1.



Тарифами на послуги з надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi
дOпомоги методом транOплантацii органiв
надаються учасниками пiлотного проекту
забезпечення оперативного лiкування з
анатомiчних MaTepia"пiBo затвердженими
УКРаiЪИ ВiД 18 грулня 2019 року NЬ 1083, в межах бюджетного призначення за
бюджетною процрамою кПкВк 2з0|550 <Реалiзацiя пiлотного
змiни механiзму фiнансового забезпечення оперативного
трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>.

3. ПаЦiеНТ НабУвае прав на отримання послуг з медичного обслуговування
населення, згiдно з цим [оговором, з моменry пiдтвердження наявностi у ньою
медичнИх показань для застосування трансплантацii, встановлених консилiумом
лiкарiв вiдповiдного закладу охорони здоров'я, в якому хворий перебувае на
лiкуваннi.

4. НаДаНня послуги з медичного обслуговування населення згiдно з
ПУНКТОМ 1 РОздiлу I цьою .Щоговору може здiйснюватися iз запученням iнших
ЗаКЛаДiВ ОХОРОни здоров'я таlабо органiзацiй до донорського етапу послуг з
ОРГаННОi Трансплантацii вiд донора-трупа, забезпечення заrсупiвлi (отримання)
гемопоетичних стовбурових клiтин, робiт i послуц що пов'язанi з ik
ПРИДбаННЯМ У ТОМУ числi пошуком таlабо отриманням гемопоетичних
стовбурових клiтин в Украiъi та lабо за кордоном, ведення пiсляоперацiйного
перiоду, здiйснення лабораторноi дiагностики, транспортування. Вiдносини мiж
Виконавцем та залученими закладами охорони здоров'я таlабо органiзацiями
реryлюються в межах чинною законодавства.

II. Обсяг медичного обслУговування та якiсть медичноi допомоги

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

rII. Сума договору та умови оплати

1. ЗаГальна сума за цим /{оговором склалас lЗ6014l,Зб грн. (один
мiльйон триста шiстдесят тисяч сто сорок одна Iривня Зб коrтiйок).

2. ЗаМОвник здiйснюе оплату послуг за медичне обслуговування
НаСеЛеННЯ, НаДаних Виконавцем вiдповiдно до пункту 1 цього роздiлу, згiдно з

та iнших анатомiчних матерiалiв, якi
щодо змiни механiзму фiнансового
трансплантацii органiв та iнших
постановою Кабiнеry MiHicTpiB

проекту щодо
лiкування з

2. Оплата за цим .Щоюворо
Додатку 1 до цього ,Щоговору за
<<Реалiзацiя пiлотного проекту щодо

м здiйснюеться Замовником вiдповiдно до
бюджетною програмою КПКВК 2301550
змiни механiзму фiнансового забезпечення

оперативною лiкування з трансплантацii органiв та iнших анатомiчних
матерiалiв>>.

З. ОПЛаТа За цим ,Щоювором здiйснюеться Замовником шляхом
ПеРеРахУВання попередньоi оплати у розмiрi 100 вiдсоткiв суми BapTocTi послуг
З МеДИЧНОго обслуговування населеннrI на строк не бiльше 12 мiсяцiв.



4. У ВИпаДщУ 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 доржавному 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.
виконавець зазначае iнформацiю щодо використаних лiкарських засобiв та ik
BapTocTi в aKTi про надання послуг з медичного обслуговування населення
(Додаток 2).

5. Виконавець не мае права вимагати вiд пацiентiв незаконну винагороду в
будь-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 с пiдставою для притягненнrI до
вiдповiдальностi Виконавця у порядку, передбаченому цим .Щоговором.

б. Виконавець не пiзнiше 25 чис.па звiтного мiсяця надае Замовнику акт
про надання посЛуг з медИчноЮ обслугоВування населення (Щодаток 2) У двох
примlрниках на суму наданих послуп

IV. Права та обов'язки Замовника

1 . Замовник зобов'язуеться:
1) протягом тижня з дня укладання цього .щоговору розмiстити на

своему офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про його укладення та в под€IJIьшому
розмiщувати iнформацiю про реалiзацiю Пiлотною 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. Замовникмаеправо:
1) вимагати своечасного та В повному обсязi надання послуц якi

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

,ЩоюворУ зЕIJIежнО вiД фактичногО обсяry наданих послуп У такому разi
СТОРОНи зобов'язанi внести вiдповiднi змiни до цьою ,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 Виконавця

1 . Виконавець зобов'язуеться:



1) ЗабеЗпеЧиТи надання послуг з 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 лiцензiт, документи i дозволи необхiднi для надання послуг з
медичного обслуговування населеншI;

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

4) протяюм тижня з дня укладання цього .щоговору розмiстити у
ДОСТУПНИХ ДЛЯ ПаЦiеНтiв мiсцях peecTparypi, приймальному вiддiленнi,
примiщеннях для очiкування, на веб-сайтi тощо iнформацiю щодо укладення
ЦЬОГО .ЩОГОВОРУ, перелiк послуг з медичного обслуговування населення, що
надаються за цим .Щоговором, порядок i уплови ik надання (обов'язково
iнформувати, що цi послуги оплачуються за рахунок коштiв державною
бюджеry i надаються без додатковоi плати пацiента);

5) ОбРОбляти данiо що стосуються здоров'я i оболуговування пацiентiв
вiдповiдно до законодавства, забезпечити захист персональних даних пацiентiв
вiдповiдно до Закону Украiъи <про захист персональних данию);

б) перед наданням послуг з медичного обслуговування населення
з'ясувати, чи мае пацiент право на отриманшI послуг вiдповiдно до Додатку 1 за
йою 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 Замовниtсу акт про
надання послуг з медичного обслуговування населення;

10) Не ПiЗНiШе наступнок) дня пiсля виникнення або з'ясування
обставин писъмово iнформувати Замовника про припинення або змiни умов
лiцензiт на провадження господарськот дiяльностi з медичноi практики;

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

|2) повернути невикористанi кошти на рахунок Замовника у випадках,
визначених згiдно з цим .Щоювором.

2. Виконавець мае право:
1) залучати iHmi закJIади охорони здоров'я, якi маютъ чинну лiцензiю на

провадження господарськоi дiяльностi з медичноi практики, таlабо органiзацii
до донорського етапу послуг з органноi трансплантацii вiд донора-трупа,
ведення пiсляоперацiйною перiоду, здiйснення лабораторноi дiагностики,
транспортування;

2) звертатися до Замовника для вирiшення необхiдних питань щодо
забезпечення виконання цього .Щоговору;3) звертатися до Замовника необхiдною для3) звертатися до Замовника за iнформацiею, необ
медичного обслуговування населення;

4) вчиняти iншi дii, передбаченi законодавством, для органiзацii



надання медичного обслуговування населення.

VI. Вiдповiдальнiсть cTopiH, порядок вирiшення спорiв
1. У ВИпаДКУ Невцконання чи ненt}лежного виконання передбачених цим

,ЩОГОвОром обовОязкiв Сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз
з аконодавством 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 факrу неякiсно наданих Виконавцем послуц
Виконавець зобов'язаний протяюм 5 робочих днiв повернути кошти за неякiсно
НаДаНi ПОСЛУГи з Медичного обслуговування населення на рахунок Замовника.

4. У РаЗi Встановлення фч*rу, що працiвники Виконавця або закладу
охорони здоров'я, якi залученi до надання послуг в рамках цьою Щоювору,
вимагали вiд пацiента незаконну виIIагороду в будь-якiй формi за медичнi
послуги, що повиннi бути наданi пацiентам згiдно з цим ,.Щоговором, 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 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 взаемною письмовою згодою;
2) У РаЗi НеВиконання або ненапежного виконання Сторонами

обов'язкiв, встановлених цим .Щоговором.
3. Замовник мае 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
цьою ,щоговору 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 кримiнальноi вiдповiдальностi за
ПОРУШеННЯ ПРаВа На безоплатну медичну допомоry або у разi наявностi iнших
достатнiх пiдстав вважати, що таке порушення Mztлo мiсце.

4. У ВИПаДщУ зЕlJIучення iнших закладiв охорони здоров'я таlабо
органiзацiй до донорського етапу послуг з органноТ трансплантацii вiд донора-
ТРУПа, ЗабеЗПечення закупiвлi (отримання) гемопоетичних стовбурових клiтин,
РОбiТ i ПОСЛУЦ що пов'язанi з iх придбанням у тому числi пошуком таlабо
ОТРИМаННЯМ ГеМОПоетичних стовбурових клiтин в YKpaiHi та /або за кордоном,
ВеДеННЯ ПiСляоперацiЙною перiоду, здiйснення лабораторноi дiагностики,



транспортування вiдносини мiж Виконавцем та зал}п{еними закладами охорони
здоров'я таlабо органiзацiями реryлюються в межах чинною законодавства.

5. Вiдносини CTopiH, не врегульованi цим Щоювором, вирiшуються у
порядку, встановленому з аконодавством Украiни.

VШI. Прикiнцевi положення

1. Yci змiни до цього ,Щоговору оформлюються ,Щодатковими угодами до
ЦЬОЮ ,.ЩОГОВОРУ. ,Щодатковi угоди е невiд'емними частинами цього .Щоговору i
нафвають чинностi пiсля ik пiдписання Сторонами цього ,щоговору.

2. Усе листування мiж Сторонами здiйснюеться украiнською мовою. Yci
ПОвiДомлення та iншi документи вважаються дiйсними i представленими в
НаПеЖНОМУ порядщу, якщо пред'являються особисто з пiдтвердженням
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 ,Щоговiр скJIадений в двох екземплярах, по одному для кожноi

Сторони, що мають однакову юридичну силу.

IX. .Щодатки до .Щоговору

1. Невiд'емною частиною цього.Щоговору с:

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

.ЩОДаТОК 2 Акт про наданшI послуг з медичного обслуговування
населення.

Х. Реквiзити та пiдписи CTopiH

зАмовник
MiHicTepcTBo охорони здоров'я Украiни

Украihа, 01601, м. КиiЪ,
вул. фушевського,7
е,ЩРПОУ: 00012925
IBAN: UA24820 1 720з431 000 1 1 000000 1 99
в [КСУ

охорони здоров'я
,ськоI iнтеграцii

ВИКОНАВЕЦЬ
Комунальне некомерцiйне пiдприемство

<<КиiЪський центр трансплантацii
кiсткового мозку>> виконавчого органу

Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацil)

YKpaiha, 03 1 1 5, м. КиiЪ,
Проспект Перемоги, 119
еЩРПОУ:30630831
МФо: 305299
IBAN: UA023052990000026005040105521
в Ат кБ "привАтБАнк,,
В. О. Дире

1иович

,



,Щодаток 1

до .Щоговору NsД&hýLфДпро
обслуговуваrrЪя 'БГ"'rr" з

третинноi (високоспецiалiзованоi)
допомоги методом трансплантацii
iнших анатомiчних матерiалiв

медичЕе
надання

медичноi
органiв та

кошторис
На ПОСЛУГИ З наДання третинrlоi (високоспецiалiзованоt) медичноi допомоги

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

ль
пlп Найменування послуги

Тариф за
надану

медичну
послугу. грн.

кiлькiсть Сума

1.
Алогенна трансплантацiя
гемопоетичних стовбурових
клiтин з донорським етапом

1 зб0 14l,зб 1 1360141,36

зАмовник
MiHicTpaЗаступник

ВИКОНАВЕЦЬ
В. О. Щиректора

1иович 6,ffi

)



Додаток 2
до Щоговору NчЩЩЩ196Л про медицIе
обслуговрання "ЙЫr, з надання
третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi
допомоги методом трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв

Акт ль _

р.

про надання послуг з медичного обслуговування населення

20
(назва населеного гrункту)

MiHicTepcTBo охорони здоров'я УкраiЪи в особi заступника MiHicTpa
ОХОРОни здоров'я Украiни з питань €вропеЙсько[ iнтеграцil IВАЩЕНКД
IГОРЯ АНатолiйовича, що дiе на пiдставi Положення про MiHicTepcTBo охорони
ЗДОров'я УкраiЪи, з€хтвердженок) постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 25
беРезня 2015 рощу }lb 267 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
24 СiЧНя 2020 р. JФ 90), наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 25
СiЧНЯ 202I РОкУ М 120 <Про надання права пiдпису договорiв, первинних
дощуменТiв та супровiдноI документацii до нию) (далi * Замовник), з однiеi
сторони, та
В ОСОбi В. О. .Щиректора Щiви Свiтлани АнатолiiЪни, яка дiе на пiдставi
СТаТУry, ЗатВердженого Розпорядженням виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
РаДи (КиiЪськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii) 31 сiчня 2020 року Jr,lb 206, та
накЕву ,.Щепартаменту охорони здоров'я ВокМР (кМДА) вiд 31.01.2020 М 191/к

покJIадання виконання обов'язкiв директора комун€tJIьного<Про
НеКОМеРЦiЙНОЮ пiдприемства <<Киiвський центр трансплантацii кiсткового
МОЗКУ) ВИКОНаВЧОгО ОрганУ КиiЪськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii)> (далi - Виконавець), з iншоi сторони фазом - Сторони), на
виконаннrI постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 05 вересня 2Ol8 року J\b
707 <,Щеякi питання реалiзацii пiлотного проекту щодо змiни механiзму
фiНаНСОвОго забезпечення оперативного лiкування з трансплантацiТ органiв та
iНших анатомiчних матерiалiв> (далi Пiлотний проект), вiдповiдно до
постаноВи Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18 грудня 20L9 року J\b 1083 <Про
затвердЖення перелiкУ послуг та тарифiв на послуги з надання третинноi
(ВИСОКОСпецiалiзованоi) медичноi допомоги методом трансплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв, якi надаються }п{асниками пiлотного проекту
ЩОДО ЗМiНИ механiзму фiнансовою забезпечення оперативного лiкування з
ТРаНСПлантац11 органrв та 1нших анатомiчних матерiалiв>, пункту 4 роздiлу III
,.Щоговору J\b про медичне обслуговування населення склали цей Акт про
наступне:

1. Виконавець у 2021 року надав Замовнику TaKi послуги:



л9

зl
п

Найменування
послуги

Код
за

мкх
10

Код
за

ACHI

Тариф,
за яким

падаеться
послуга,

грн.

кiлькiсть
послуц

штi

BapTicTb
послуц

грн.

1

2.

з.
4.

2, Виконавцем пiд час надання посJIуги з медичного оболуговування
населення за .Щоговором Ns було використано лiкарськi засоби,
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\b з/п Найменування лiкарських
засобiв

BapTicTb кiлькiсть

загальна сума по Акту Jф_ зменшуетъся на грн.
).

(cpla прописом)

3. оплатi по Акту JЮ_ пiдлягас загаJIьна сума

MiHicTpa
низ

охорони
питань

ВИКОНАВЕЦЬ
В. О. ,Щиректора

4. Послуги вiдповiдають встановленим у,Щоговорi вимогам.

зАмовник

атолlиович #чщц,}
i,-^У-t"fbfJ

(cpla прописом)


