
  
ЦЦЕЕННТТРР  ««ММЕЕДДИИЦЦИИННАА  ВВММ»»  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Запрошуємо керівників фінансово-економічних служб санаторно-курортних закладів 

на семінар, який відбудеться 12 червня 2013 року в м. Києві  
 

ССООББІІВВААРРТТІІССТТЬЬ  ММЕЕДДИИЧЧННООЇЇ  ППООССЛЛУУГГИИ..  

ФФООРРММУУВВААННННЯЯ  ВВААРРТТООССТТІІ  ППУУТТІІВВККИИ  ЗЗГГІІДДННОО  ММЕЕТТООДДИИККИИ,,  ЗЗААТТВВЕЕРРДДЖЖЕЕННООЇЇ  ММООЗЗ  УУККРРААЇЇННИИ,,  

ЗЗ  ВВІІДДООККРРЕЕММЛЛЕЕННИИММ  РРООЗЗРРААХХУУННККООММ  ВВААРРТТООССТТІІ  ММЕЕДДИИЧЧННИИХХ  ППООССЛЛУУГГ,,  ХХААРРЧЧУУВВААННННЯЯ,,  

ППРРООЖЖИИВВААННННЯЯ,,  ККУУЛЛЬЬТТУУРРННОО--ММААССООВВИИХХ  ЗЗААХХООДДІІВВ..  

ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЯЯ  РРООББООТТИИ  ППОО  ННААДДААННННЮЮ  ППЛЛААТТННИИХХ  ППООССЛЛУУГГ  
  

Лекції проводять: 

 Васько Любов Львівна - Директор Центру «Медицина ВМ», автор методик по розрахунку вартості 

медичних послуг та путівок. 

 Миколайчук С.І. - Заступник директора Центру «Медицина ВМ», співавтор методик по розрахунку вартості 

медичних послуг та путівок. 

 Сокиріна Ганна Сергіївна – Головний спеціаліст Центру «Медицина ВМ». 
 

Програма семінару: 
 

1. Принципи ціноутворення медичних послуг в санаторно-курортних закладах 

 Собівартість медичної послуги 

2. Формування вартості путівки згідно методики, затвердженої МОЗ України, з відокремленим 

розрахунком вартості медичних послуг, харчування, проживання, культурно-масових заходів 

3. Роль тарифів на медичні послуги при формуванні вартості путівки відповідно стандартів 

 Використання стандартів при розрахунку вартості путівки 

 Формування вартості путівки з урахуванням норм Податкового кодексу. 

4. Організація платних послуг в санаторно-курортних закладах 

 Нормативно - правова база 

 Розробка пакету документів про відкриття та функціонування платних послуг: 

 Положення про надання платних медичних послуг, які не входять в вартість путівки 

 Положення про преміювання 

 Структура закладу та інші документи 

5. Робота із страховими компаніями, організаціями, підприємствами, фондами та іншими структурами. 

6. Облік послуг та звітність по платним послугам 

 Списання витрат (заробітна плата, матеріали, експлуатаційні та інші витрати) 

7. Приклад розрахунку тарифів на послуги та путівки.  
 

Лекції супроводжуються візуальними матеріалами (слайди). 

Видаються нормативно-методичні матеріали на диску: 

 розширена електронна версія матеріалів та законодавства України станом 06.2011 р.; 

  «Методика розрахунку цін на медичні послуги в медичних закладах, санаторно-курортних 

підприємствах, страхових компаніях та інших медичних структурах»; 

 «Методика розрахунку вартості путівок в санаторно-курортних закладах»; 

 Інші документи згідно програми. 
 

Для участі в семінарі необхідно перерахувати 1100,00 грн. за кожного учасника 

В рахунок зазначеної суми входять: 

 Плата за навчання та консультації; 

 Супроводження лекції візуальними матеріалами (слайди); 

 Нормативно-методичні матеріали (диск); 

 Кофе-брейк. 
 

Довідки по телефонах: (044) 587-95-73, т/ф: 521-61-90, 529-02-13  

e-mail: medicina-vm@mail.ru 

Гончаренко Наталія Михайлівна 

Про свою участь у семінарі та оплату обов’язково повідомити до 30 травня 2013 р. 


