
ДОГОВIР ЛЬ

про медичпе обслуговування населення з надання третинноi
(високоспецiалiзованоr) медичшоi допомоги методом трансплаllтацii

органiв та iнших анатомiчних матерiалiв

м. Киiв ,.9 ,l9дr2

MiHicTepcTBo охорони здоров'я YKpaillи в особi засryпшшiса MiHicTpa
охOрони здоров'я Украiни з питань свропейськоТ iнтеграuii IВАЩЕНКА
Iгоря Анатолiйовича, що дiс на пiдставi Положен}uI ttро MiHicTepcTBo охорони
здоров'я Украi'ни, зtIгвердженою постtlновою Кабiнету MiHicTpiB Украilrи вtд 25
березня 2015 року }lb 267 (в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiл
24 сiчня 202а р. }Ф 90), наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 18
червнrl 2020 року Ns 1419 кПро надання права пiдгплсу договорiв, первинних
документiв та супровiдноi докумешащi до HID() (далl - Зшловtпшс), з однiсi
сторони, та комушальне пекомерцiйне пiдпршсмство 66Киiвськпй центр
трппсплаптац[i кiсткового мозку" вшконавчого оргашу КиiЪськоi MicbKoT

радп (КпiЪськоi MicbKoi державноi адмiпiстрачii), в особi в.о. дпректора
Щiви Свiтлапи Анатолiiвпп, яка дiе на пiдставi Статугу який зtIтвердкено
Розпорядженням виконавчого органу КиiЪсъкоi MiobKoi радп (КиiЪсъкоi мiсъкоi
державноi адмiнiстрацii) 3l сiчня 202а року М 206, та наказу ,Щепартаменту
охорони здоров'я ВОКМР КМДА) вiд 31.0l .2020 року Ngl9UK кПро
покJIадаш{rt виконанIuI обов'язкiв дIфектора комун€tльного некомерцiйного
пiдприемства <<Киiвсъкlй цеЕгр трtlнсIlпантацii кiсткового мозку) виконtlвчого
оргшу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi мiсъкоi державноi адмiнiстрацii)> (далi

- Вrдсонавець), з iншоi стороци (разом - Сторони), на виконзlння постанови
Кабiнету MiHicTpiB YKpairи вiд 05 вересЕя 2018 року Ns 707 к.Щеякi гIит€lння

реалiзацii пiлотноrо цроекгу щодо змiни механiзму фiнансового забезпеченЕrI
оперативного лiкуваlшя з трансшrантацii органiв та iшulж анmомiчних
магерiалiв> (зi змiнами) (далi - Пiлgгнллй проект), вiдповiдно до постtlнови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вИ 18 грудня 2019 року Ng 1083 <dlpo затвердження
перелiку послуг та тарифiв на rrослуги з надtlннrl третиrтноi
(високосшецiалiзованоi) медичноi допомоги методом трансшrаrrгацii органЬ та
iшrпо< анrгомiчнIlD( матерiалiв, якi надаються }часник€}ми пiлсrгного проекту
щодо змiшl механiзму фiнансового забезпечення ошерtIтивного лiкувантrя з
трансплантацii органiв та iншID( анатомiчних мtrtерiалiв> (зi змiнаlrли), уклаrrи
цей,Щоговiр про таке:

I. Прелмет {оговору
1. Згiдно з IцIM ,Щоговором ВиконавеIдь дJuI реалiзшдii Пiлотного проекtу

зобов'язуеться здiйсrповати за рахунок коштiв держzlвного бюджету медичне
обслуговраш{я населен}uI IIIJIяхом надfiIня послуг з третиrrноi
(високоспецiалiзованоi) медиЕIноi допомоги методом тр€lнсгшаrrгацii органiв та
iншlдl анатомiчнID( матерiалiв (далi - посJIуги з медшrного обслуговування
населення) вiдповiдlо до Додагку l.

2. Замовник здiйсl*ое опдату rrослуг за медичне обслуговування
нас9леншI, наданих Вr.конавцем вйповiдно до пyrIIшу 1 Iрого роздiлу, згiдно з
Тарифами на послуги з над€lшш третлппlоi (високоспецiалiзованоi) медrтчноi
допомоги методом трансплаЕгацii органiв та iншrоr аrrrгомiчнIо( матерiалiв, якi
надаютъся уIасниками пiлотного цроекту щодо змiнрл механiзму фiнансового
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забезпечення оперативного лiкування з трансплантацii органiв та iнших
анатомiчних матерiалiв, затвердженими постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 18 грулня 2019 року J\b 1083, в межах бюджетного призначення за
бюджетною програмою KIIKBK 2301550 <Реалiзацiя пiлотного проекту щодо
змiни механiзму фiналrсового забезпечення оперативного лiкування з
трансплантацii органiв та iнших анатомiчних матерiалiв>.

3. Пацiент нафвае прав на отримання послуг з медичного обслуговування
населення, згiдно з цим.Щоговором, з моменry пiдтвердження наявностi у нъого
медичних пок€вань для застосування трансплантацii, встановлених консилiумом
лiкарiв вiдповiдного закладу охорони здоров'я, в якому хворий перебувае на
лiщуваннi.

4. Надшrня послуги з медичного обслуговування населення згiдно з
пунктом 1 роздiлу I цього ,Щоговору може здiйснюватися iз зал1..rенням iнших
закпадiв охорони здоров'я таlабо органiзацiй до донорського ет€lпу послуг з
органноi трансплантацii вiд донора-трупа, забезпечення закупiвлi (отримання)
гемопоетичних стовбурових клiтин, робiт i пос.гryц що пов'язанi з ix
придбанням у тому числi пошуком таlабо отриманням гемопоетичних
стовбурових клiтин в YKpaiHi та /або за кордоном, ведення пiсляоперацiйного
перiоду, здiйснення лабораторноi дiагностики, транспортування. Вiдносини мiж
Виконавцем та залуIеними закладами охорони здоров'я таlабо органiзшдiями
регулюються в межах чинного законодавства.

II. Обсяг медичного обслуговування та якiсть медичноi допомоги

L. Виконавець повинен надати послуги з медичного обслryговування
населення згiдно з пунктом 1 роздilry l 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 Украihи.

III. Сума договору та умови оплати

].. Загальна cytvla за цим ,Щоговором складае 25 00б ЗZ4,5З. (двадцять
п'ять мiльйонiв шiсть тисяч триста двадцять чотири гривнi,53 копiйки).

2. Оплата за цим ,Щоговором здiйснюеться Замовником вiдповiдно до
,Щодатку 1до цього,Щоговору за бюджетною програмою КПКВК 2301550
<<Реалiзацiя пiлотного проекту щодо змiни механiзму фiнансового забезпечення
оперативIIого лiкування з трансплантацii оргаrriв та iнших анатомiчних
матерiалiв>>.

3. Оплата за цим ,,Щоговором здiйснюеться Замовником шляхом
розмiрi 100 вiдсоткiв суми BapTocTiперерахування попередньоi оплати у

послуги з медичного обслуговування населення на строк не бiльше трьох
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
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центрапiзованих 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 ix
BapTocTi в aKTi про надання послуг з NIедичного обслуговування населення
(Додаток 2).

5. Виконавець не мае права вимагати вiд пацiснтiв незаконну винагороду в
будь-якiй формi, яка е попередньою чи наступною умовою для отримання
пацiентами медичних послуц що надаються згiдно з цим ,.Щоювором, 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
вiдповiдально cTi надавача у порядку, передбаченому цим,Щоговором.

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

IY. Права та обов'язки Замовника

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

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

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

3) забезпечити фiнансування послуг з медичною 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,Щоговору;
2) контролювати дотримання Виконавцем умов доювору;
3) зменшувати обсяг надання послуг та загальну BapTicTb цього

,,Щоговору залежно вiд фактичного обсяry наданих послуг, У такому разi
Сторони зобов'язанi внести вiдповiднi змiни до цьою .Щоговору;

4) вчиняти iншi дii, передбаченi законодавством, для органiзацii
надання медичного обслуговування населеннrI.

Y. Права та обов'язки Виконавця

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

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

2) мати лiцензiю на провадження господарськоi дiяльностi з медичноi
практики та iншi лiцензii, докуIчIенти i дозволи необхiднi для надання послуг з
медичного обслуговування населення;
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3) забезпечувати дотримання вимог стандартiв та нормативно-
правових aKTiB, якi дiють на територii Украiни i регулюють надання медичноi
допомоги;

4) протягом 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 умови iх надання (обов'язково
iнформувати, що цi послуги оплачуються за рахунок коштiв державного
бюджеry i надаються боз додатковоi плати пацiента);

5) обробляти данi, що стосуються здоровОя i обслуговування пацiентiв
вiдповiдно до законодавства, забезпечити захист персон€tпьних даних пацiентiв
вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про захист персональних данию);

6) перед наданням послуг з медичною обслуговування населення
з'ясувати, чи мае пацiснт 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 звiтною мiсяця надавати Замовнику акт про
надання послуг з медичного обслуговування населення;

10) не пiзнiше наступною 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.

2. Виконавець мае право:
1) залуrати iншi закJIади охорони здоров'я, якi мають чинну лiцензiю на

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

2) звертатися до Замовника для вирiшення необхiдних питань щодо
забезпечення виконання цього rЩоювору;

3) звертатися до Замовника за iнформацiсю, необхiдною для
медичного обслуговування населення;

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

VI. Вiдповiдальнiсть cTopiH, порядок вирiшення спорiв

1. У випадку невиконання чи неналежного виконання передбачених цим
,Щоювором обов'язкiв
законодавством Украiни.
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2. Виконавець несе вiдповiдалънiсть за своечаснiсть, повноту та якiсть
надання послуг з медичною обслуговування населеннrI працiвниками
Виконавця згiдно iз законодавством Украiни.

З. У разi встановлення фu*rу неякiсно наданих Виконавцем послуц
Виконавець зобов'язаний протягом 5 робочих днiв повернути кошти за неякiсно
наданi послуги з медичного обслуговування населення на рахунок Замовника.

4. У разi встановлення фu*rу, що працiвники Виконавця або закладу
охорони здоров'яо якi залученi до надання послуг в рамках цього ,Щоговору,
вимагапи вiд пацiента незаконну винагороду в будь-якiй формi за медичнi
послуги, що повиннi бути наданi пацiентам згiдно з цим Щоговоромо Замовник
повинен надiслати вiдповiдну iнформацiю до правоохоронних органiв.

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

VII. Строк дii та iншi умови .Щоговору

1. L{ей ,Щоговiр набирае чинностi пiсля його пiдписання Сторонами i дiе
до 31 грудня 2020 року.

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 rЩоговором.
3. Замовник мае право на розiрвання цього ,Щоговору в односторонньому

порядку у разi:
1) якщо Виконавець не виконуе зобов'язання вiдповiдно до цього

,Щоювору. У такому разi Виконавець протягом п'яти днiв з моменту розiрвання
цього .Щоговору зобов'язаниЙ повернути невикористанi кошти на рахунок
Замовника;

2) набрання законноТ сили вироком суду про притягнення працiвника
Виконавця або працiвника закJIаду охорони здоров'я, який залучений до
надання послуг в рамках цього ,Щоговору, до кримiнальноi вiдповiдальностi за
порушення права на безоплЕптну медичну допомоry або у разi наявностi iнших
достатнiх пiдстав вважати, що таке порушення мало мiсце.

4. У випадку з€rлучення iнших закладiв охорони здоров'я та/або
органiзацiй до донорсъкого етапу послуг з органноТ трансплантацii вiд донора-
трупа, забезпеченнrI закупiвлi (отримання) гемопоетичних стовбурових клiтин,
робiт i послуц що пов'язанi з ix придбанням у тому числi пошуком таlабо
отриманням гемопоетичних стовбурових клiтин в Украiнi 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 чинного законодавства.

5. Вiдносини CTopiH, не врегульованi цим ,.Щоговором, вирiшуються у
порядки встановленому законодавством Украiни.
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VПI. Прикiнцевi полоя(ення
1. Yci змiни до цього ,.Щоговору оформлюються ,Щодатковими угодами до

цього ,Щоговору. Додатковi 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
належному порядку, якщо пред'являютъся особисто з пiдтвердженням
отримання або надсилаютъся рекомендованим листом, по електроннiЙ поштi з
пiдтвердженням отримання.

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

робочих днiв.
4. Щей ,Щоговiр складений 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

YKpaiHa, 01бOlо м. Киiво
вул. фушевоького, 7
СДРПОУ: 00012925
IBAN:UA24820 |7 203 43 1 000 1 1 000000 1 99
в.ЩКСУ м. КиiЪ

Засryпни охорони здоров'я
Украiн европейськоi
1

ВИКОНАВЕЦЬ
комунальне некомерцiйне

пiдприемство 6'КиiЪський центр
трансплантацii кiсткового мозку"

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT

ради (КиiЪськоI MicbKoi державноi
адмiнiстрачii)

YKpaiHa 03115, м. Киiв
Просп. Перемогп, tl9,
СДРПОУ: 30б30831
IBAN:UA 4з32|8420000026009053 073 8 1 0
в КиiЪському ГРУ АТ КБ кПРИВАТБАНК>;
IIIH 306308326576
тел/факс. (044) 45 |-22-89 ;

€

e-mail: kctkm@meta.ua

IBA 1иович
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,Щодаток 1

до ,Щоговору Nп_64 про медичне
обспуговування населення з надання
третинноi (високоспецiа.тriзованоi) медичноi
допомоги методом тр€lнсплантацii органiв та
iнших анатомiчних матерiалiв

кошторис
на послуги з надання третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги

Nь
лlп Найменування послуги

Тариф за
надану

медичну
послугу,

гDн.

кiлькiсть Су*а

1.

Аутологiчна трансплантацiя
гемопоетичних стовбурових
клiтин з донорським етапом

757 767,4| JJ 25 006 з24,5з

зАмовник
Засryпник

ВИКОНАВЕЦЬ
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