
Договір
про безоплатне медикаментозне забезпечення 

хворих мешканців міста Черкаси при невідкладних станах 
протягом першої доби перебування у стаціонарі

м. Черкаси » лютого__2016 року

Департамент охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради 
(далі - Головний розпорядник бюджетних коштів) в особі директора департаменту 
Стадника Олега Михайловича, що діє на підставі Положення, і 
Комунальний заклад « Черкаський міський пологовий будинок « Центр матері та 
дитини»_(далі - Заклад), в особі головного лікаря -  директора Зеленька Володимира 
Миколайовича, що діє на підставі Статуту, (далі -  сторони) уклали цей договір про 
таке:

І. Предмет Договору
1.1. Заклад здійснює у 2016 році за рахунок коштів міського бюджету 

безоплатне медикаментозне забезпечення хворих при невідкладних станах протягом 
першої доби перебування у стаціонарі виключно мешканцям міста Черкаси (далі -  
населення).

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює фінансове забезпечення 
у 2016 році наданого Закладом безоплатного медикаментозного забезпечення хворих 
мешканців міста Черкаси при невідкладних станах протягом першої доби 
перебування у стаціонарі.

II. Обсяг медичної допомоги
2.1. Заклад повинен забезпечити надання вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги населенню міста Черкаси при невідкладних станах у першу добу 
перебування у стаціонарі в повному обсязі згідно стандартів МОЗ України в межах 
своїх технічних та фінансових ресурсів, відповідно до ліцензії, акредитаційного 
сертифікату, документів і дозволів, необхідних для медичного обслуговування 
населення.

2.2. Обсяг медичної допомоги може бути змінений на підставі факторів 
(економічних, демографічних, екологічних тощо), які впливають на обсяг медичної 
допомоги, та не були відомі сторонам до укладання цього договору.

III. Індикатори якості медичної допомоги
3.1. Індикаторами якості медичної допомоги хворим при невідкладних станах є 

медична, статистична та фінансова звітність, якою Заклад звітується перед Головним 
розпорядником бюджетних коштів згідно встановленого графіку.

3.2. Якість медичної допомоги має відповідати стандартам та нормативно- 
правовим актам, які регламентують порядок надання вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги у закладах охорони здоров’я України в межах технічних 
можливостей Закладу.

IV. Обсяг видатків
4.1. Обсяг видатків на безоплатне медикаментозне забезпечення хворих 

мешканців міста Черкаси при невідкладних станах протягом першої доби 
перебування у стаціонарі згідно рішення Черкаської міської ради від 28.01.2016 №2-



137 «Про міський бюджет на 2016 рік» 193800,00 гривень (__Сто дев’яносто три
тисячі вісімсот гривень 00 коп.)

4.2. Обсяг видатків може змінюватись у разі потреби у перерозподілі асигнувань 
Головного розпорядника бюджетних коштів.

V. Права та обов’язки сторін, їх відповідальність
5.1. Головний розпорядник бюджетних коштів зобов’язаний:
5.1.1. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити на своєму 

офіційному веб-сайті інформацію про його укладення.
5.1.2. Надавати Закладу інформацію необхідну для медичного обслуговування 

населення.
5.2. Головний розпорядник бюджетних коштів має право:
5.2.1. У разі отримання інформації про факти неякісного медичного 

обслуговування населення ініціювати звернення до компетентних державних органів 
про перевірку Закладу в частині організації медичного обслуговування.

5.2.2. У разі отримання інформації про факти неналежного безоплатного 
медикаментозного забезпечення хворих мешканців міста Черкаси при невідкладних 
станах протягом першої доби перебування у стаціонарі та/або неналежного обліку 
медикаментів, що надані за рахунок міського бюджету, відповідно до наказу 
департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради від 
09.02.2016 №28 «Про забезпечення медикаментами протягом першої доби 
перебування у стаціонарних медичних закладах», самостійно перевіряти та 
ініціювати звернення до компетентних державних органів про перевірку Закладу в 
частині організації та обліку безоплатного медикаментозного забезпечення хворих 
мешканців міста Черкаси при невідкладних станах протягом першої доби 
перебування у стаціонарі.

5.2.3. Ініціювати змінення обсягу видатків на безоплатне медикаментозне 
забезпечення хворих мешканців міста Черкаси при невідкладних станах протягом 
першої доби перебування у стаціонарі на підставі факторів (економічних, 
демографічних, екологічних тощо), які впливають на обсяг медичної допомоги, та не 
були відомі сторонам до укладання цього договору.

5.2.4. Вчиняти інші дії, передбачені законодавством для організації надання 
медичного обслуговування населення.

5.3. Заклад зобов'язаний:
5.3.1. Забезпечити надання медичної допомоги медичними працівниками, які 

мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним 
вимогам.

5.3.2. Забезпечити дотримання вимог стандартів та нормативно-правових актів, 
які діють на території України і регулюють порядок надання медичної допомоги.

5.3.3. Забезпечити безоплатно медикаментами і виробами медичного 
призначення хворих мешканців міста Черкаси при невідкладних станах протягом 
першої доби перебування у стаціонарі в межах фінансового забезпечення.

5.3.4. Протягом тижня з дня укладання цього Договору розмістити у доступних 
для населення місцях у Закладі інформацію щодо укладення цього Договору.

5.4. Заклад має право вчиняти усі дії, передбачені законодавством, для надання 
медичної допомоги населенню.

5.5. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань сторони 
несуть відповідальність, передбачену законодавством України.



5.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього 
Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства в 
Україні.

5.7. Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при 
неможливості дійти згоди -  в судовому порядку.

VI. Строк дії Договору
6.1. Цей Договір набирає чинності з 01.03.2016 року і діє в межах бюджетного 

року.

VII. Інші умови
7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені 

в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками сторін.
7.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його 

невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у 
письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

7.3. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у 2-х 
примірниках, що мають однакову юридичну силу.

VIII. Додатки до договору
8.1. Невід’ємною частиною цього договору є: копії документів: ліцензія на 

медичну практику, акредитаційний сертифікат, довідка про взяття на облік платника 
податків (форма № 4-01111), рішення про внесення до реєстру неприбуткових 
установ та організацій.

IX. Місцезнаходження та реквізити сторін
Головний розпорядник 

бюджетних коштів
Департамент охорони здоров’я та 
медичних послуг Черкаської міської 
ради
Код ЄДРПОУ 02013260
Юридична адреса: 18000, м. Черкаси, вул.
Байди Вишневецького, 36 
тел.37-24-56 
факс 45-43-31
р/р 35413024002244 МФО 854018 ГУДКСУ у м. 
Черкасах Черкаської області 
Директор дщащаменту

Заклад

КЗ «Черкаський міський пологовий 
будинок «Центр матері та дитини» 
Юридична адреса: 18020 м.Черкаси 
вул..Чехова,101
Код ЄДРПОУ 02004953 МФО 854018 
р/р 35412001040219 в УДКСУ м. Черкаси 
Черкас.обл.
тел. 71-60-87,71-61-98

Головнийл

.М.Стадник

/0’ «Черкаські 
ІІ§ і міський 

ПОЛОГОВИЙ буд!
матерм. п. дитини»
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В.М.Зеленько


