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ДОГОВІР  

про надання послуг первинної медичної допомоги 

№_____________ 

м. ________________                       

_____________20___ року   

_________________________________________________________________________________, 

в особі ________________, що діє на підставі _____________________ (надалі – Замовник), з 

однієї сторони,  

та 

_________________________________________________________________________________, 

в особі ________________, що діє на підставі _____________________ (надалі – Виконавець), 

з другої сторони,  

які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – Сторона, 

уклали цей Договір про надання послуг первинної медичної допомоги (далі – Договір) на 

таких умовах:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Виконавець зобов’язується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства 

України надавати послуги первинної медичної допомоги, визначені п.1.3 цього Договору, а 

Замовник зобов’язується приймати та оплачувати такі послуги. 

1.2. Послуги первинної медичної допомоги, визначені у п.1.3 цього Договору, надаватимуться 

Виконавцем третім особам (надалі – Пацієнтам), а саме фізичним особам, які: 

1.2.1. Обрали Виконавця або особу, яка працює у Виконавця за трудовим договором (надалі 

– Працівник Виконавця), як лікаря з надання первинної медичної допомоги відповідно до 

законодавства України; та  

1.2.2. Звернулися за медичною допомогою до Виконавця чи Працівника Виконавця та/або 

яким надається така допомога Виконавцем чи Працівником Виконавця. 

1.3. Відповідно до цього Договору Виконавець зобов’язується надавати Пацієнтам послуги 

первинної медичної допомоги (надалі – Послуги) в обсязі, формах та на інших умовах, 

визначених чинним законодавством України. Послуги можуть включати в себе:  

безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, 

діагностики та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, 

фізіологічних (під час вагітності) станів; 

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, 

патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового 

способу життя;  

здійснення профілактичних заходів; 

діагностику та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, 

фізіологічних (під час вагітності) станів; 
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надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного 

здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

направлення пацієнта відповідно до його медичних показань для отримання вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

взаємодію з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та 

забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 

вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта; 

надання паліативної допомоги. 

1.4. Цей Договір є договором на користь третіх осіб – Пацієнтів. Пацієнт набуває прав за цим 

Договором з моменту обрання Виконавця або Працівника Виконавця як лікаря з надання 

первинної медичної допомоги відповідно до законодавства України. 

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

2.1. Умови та порядок надання Послуг, у тому числі вимоги щодо їх обсягу, режиму надання, 

порядок вибору Пацієнтами лікаря з надання первинної медичної допомоги тощо, 

визначається чинним законодавством України, у тому числі Основами законодавства про 

охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ та Порядком надання первинної медичної 

допомоги, затвердженим Наказом міністерства охорони здоров’я України від ______ № 

_______. 

2.2. Послуги надаються Пацієнтам за місцем здійснення господарської діяльності Виконавця, 

про яке Виконавець зобов’язаний повідомити кожного Пацієнта, який обрав Виконавця або 

Працівника Виконавця як лікаря з надання первинної медичної допомоги відповідно до 

законодавства. Послуги можуть надаватися Виконавцем Пацієнтам поза місцезнаходженням 

Виконавця виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

2.3. Виконавець здійснюватиме свою господарську діяльність з надання Послуг Пацієнтам за 

такою адресою: ___________________________________________________________________. 

2.4. Місце здійснення Виконавцем господарської діяльності з надання Послуг має протягом 

усього часу дії цього Договору відповідати державним санітарним нормам й правилам, 

вимогам щодо функціонального зонування та оснащення, а також іншим вимогам, 

встановленим законодавством. 

Виконавець засвідчує, що його місце здійснення господарської діяльності, де будуть 

надаватися Послуги Пацієнтам, на дату укладання цього Договору відповідає усім вказаним 

вище нормам і правилам та іншим вимогам. План функціонального зонування місця 

здійснення господарської діяльності Виконавця та перелік наявного матеріально-технічного 

оснащення для надання Послуг наведено у Додатку № 1 та Додатку № 2 до цього Договору. 

У разі зміни Виконавцем місця здійснення господарської діяльності з надання Послуг за цим 

Договором, Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про таку зміну протягом 10 

(десяти) календарних днів. 

2.5. Послуги надаються Пацієнтам Виконавцем або Працівниками Виконавця – залежно від 

того, кого Пацієнт обрав лікарем з надання первинної медичної допомоги відповідно до 
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законодавства. 

2.6. Виконавець має право залучати до надання Послуг Пацієнтам третіх осіб, з якими 

Виконавець уклав відповідні цивільно-правові договори (надалі – Підрядники). 

Підрядники можуть залучатися Виконавцем для надання Послуг Пацієнтам за цим Договором 

для: 

здійснення діагностичних заходів, проведення лабораторних досліджень; 

надання консультацій лікарів окремих медичних спеціальностей Пацієнтам, які не потребують 

екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. 

Перелік Підрядників, яких Виконавець має право залучати для надання Послуг за цим 

Договором, наведено у Додатку № 3 та Додатку № 4 до цього Договору. Залучення Виконавцем 

інших Підрядників для надання Послуг за цим Договором допускається лише після 

погодження їх із Замовником шляхом внесення змін до Додатку № 3 та Додатку № 4 до цього 

Договору. 

Виконавець під час укладання з Підрядниками відповідних цивільно-правових Договорів 

зобов’язаний погоджувати з ними право Замовника перевіряти їх діяльність з питань, що 

стосуються надання Послуг Пацієнтам за цим Договором. Порядок проведення такої перевірки 

визначається законодавством.  

2.7. Виконавець несе відповідальність за надання Послуг Пацієнтам, у тому числі надання 

Послуг Працівниками Виконавця та Підрядниками. 

2.8. Режим роботи виконавця з надання Послуг Пацієнтам встановлюється Виконавцем 

самостійно з урахуванням вимог законодавства України. Режим роботи Виконавця та графік 

прийому Пацієнтів Працівниками Виконавця встановлено у Додатку № 5 до цього Договору. 

Виконавець не має права без попереднього погодження з Замовником змінювати свій режим 

роботи та графік прийому Пацієнтів працівниками Виконавця. Порядок такого погодження 

визначається законодавством. 

2.9. Виконавець зобов’язаний доводити до відома Пацієнтів інформацію про свій режим 

роботи, графік прийому Пацієнтів для надання Послуг, номер телефону та адресу електронної 

пошти (за наявності), за допомогою яких Пацієнти мають змогу записатися на прийом для 

отримання Послуг за цим Договором. 

У разі зміни номеру телефону та адреси електронної пошти (за наявності), за допомогою яких 

Пацієнти мають змогу записатися на прийом для отримання Послуг за цим Договором, 

Виконавець зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити Замовника про 

таку зміну. 

2.10. Факт належного та у повному обсязі надання Послуг засвідчується шляхом підписання 

Сторонами двостороннього акта приймання-передачі наданих Послуг (надалі – Акт). 

Замовник має право затверджувати форму такого Акта. 

2.11. Усі інші вимоги щодо організації надання Послуг, порядку та режиму їх надання, вимоги 

щодо обсягу та якості Послуг тощо, визначаються чинним законодавством України.  

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ СТРОКИ 

3.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома 
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Сторонами. 

3.2. Цей Договір діє до 31 грудня року, у якому він укладений.  

3.3. Виконавець надає Послуги Пацієнтам за наявності відповідних звернень від них, але у 

будь-якому випадку протягом строку дії цього Договору, крім випадків, встановлених цим 

Договором або законодавством.  

3.4. Строки надання конкретних Послуг Пацієнтам визначаються законодавством. 

4.  ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

4.1. За надання Послуг Замовник зобов’язаний сплачувати Виконавцеві винагороду. 

4.2. Розмір винагороди Виконавця розраховується на підставі даних про кількість Пацієнтів, 

які обрали Виконавця або Працівників Виконавця для надання Послуг відповідно до п.1.2.1 

Договору, за вирахуванням кількості Пацієнтів, які відмовилися від отримання Послуг у 

Виконавця або Працівників Виконавця у звітному періоді. Підсумковий розмір винагороди 

Виконавця за надання Послуг Пацієнтам у звітному періоді визначається в Акті. Для цілей 

цього Договору звітним періодом вважається календарний місяць. 

4.3. За кожного Пацієнта, який обрав Виконавця або Працівників Виконавця для надання 

первинної медичної допомоги, відповідно до п.1.2.1 Договору встановлюється винагорода у 

розмірі __________ гривень на місяць. 

За кожного Пацієнта, який обрав іншого виконавця, але з об’єктивних причин не міг до нього 

звернутися та звернувся до Виконавця або Працівників Виконавця за наданням Послуг, 

Замовник виплачує Виконавцеві одноразову винагороду у розмірі __________ гривень за 

кожного такого Пацієнта на місяць. 

4.4. Замовник сплачує винагороду Виконавцеві щомісячно, за підсумками звітного місяця, 

протягом _____ календарних днів з дати підписання Сторонами Акта. 

4.5. Послуги вважатимуться наданими Виконавцем на дату підписання Акта обома Сторонами. 

Такий Акт повинен містити інформацію про: 

4.5.1. Кількість Пацієнтів, які обрали Виконавця або Працівників Виконавця для надання 

Послуг відповідно до п.1.2.1 Договору. 

4.5.2. Кількість Пацієнтів, які відмовилися від отримання Послуг у Виконавця або 

Працівників Виконавця у звітному місяці. 

4.5.3. Кількість Пацієнтів, які обрали іншого виконавця, але з об’єктивних причин не мали 

змоги до нього звернутися та звернулися до Виконавця або Працівників Виконавця за 

наданням Послуг. 

4.6. Виконавець готує та направляє Замовникові Акт у 2 (двох) примірниках та за підписом 

Виконавця до ____ числа місяця, наступного за звітним місяцем надання Послуг.  

Замовник зобов’язаний розглянути Акт, наданий Виконавцем, протягом 10 (десяти) робочих 

днів та підписати обидва примірники і надіслати один із них Виконавцеві або у цей же строк 

надати Виконавцеві мотивовані письмові заперечення щодо підписання Акта. 

4.7. Виконавець самостійно несе відповідальність за виплату винагороди Підрядникам та 

Працівникам Виконавця, які були залучені ним для надання Послуг Пацієнтам. 
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5.  ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

5.1. Виконавець зобов’язаний надавати Замовнику відомості та звітність відповідно до 

законодавства. 

5.2. Обсяг таких відомостей, а також форма і строки їх надання Замовникові визначаються 

законодавством. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

6.1. Права та обов’язки Замовника: 

6.1.1. Права Замовника: 

 вимагати від Виконавця належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх 

зобов’язань за цим Договором; 

 здійснювати контроль за наданням Виконавцем Послуг за цим Договором; 

 здійснювати перевірку Підрядників Виконавця, які залучаються Виконавцем для надання 

Послуг за цим Договором з питань, що стосуються надання Послуг Пацієнтам за цим 

Договором; 

 відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених 

цим Договором; 

 вимагати дострокового припинення цього Договору у суді у випадках, передбачених цим 

Договором та законодавством. 

6.1.2. Обов’язки Замовника: 

 належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання за цим 

Договором; 

 належним чином, своєчасно та у повному обсязі виплачувати винагороду Виконавцеві 

відповідно до умов цього Договору. 

6.1.3. Замовник може мати й інші права та обов’язки, якщо вони передбачені цим Договором 

або чинним законодавством України. 

6.2. Права та обов’язки Виконавця: 

6.2.1. Права Виконавця: 

 вимагати від Замовника належного, своєчасного та у повному обсязі виконання ним своїх 

зобов’язань за цим Договором; 

 вимагати від Замовника належної, своєчасної та у повному обсязі виплати винагороди за 

надання Послуг. 

6.2.2. Обов’язки Виконавця: 

 належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання за цим 

Договором; 

 належним чином та у повному обсязі надавати Послуги відповідно до умов цього 

Договору. 

 погоджувати із Замовником зміну свого режиму роботи та робочого часу лікарів з надання 
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первинної медичної допомоги, які є Працівниками Виконавця; 

 повідомляти Замовника про місця здійснення господарської діяльності з надання Послуг 

за цим Договором, зміну номеру телефону та адреси електронної пошти (за наявності).  

6.2.3. Виконавець може мати й інші права та обов’язки, якщо вони передбачені цим Договором 

або чинним законодавством України. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань  за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.  

8. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

8.1. Цей Договір може бути достроково припинено на підставах, передбачених чинним 

законодавством України. 

8.2. За наявності підстав для дострокового припинення Договору, таке припинення може 

здійснюватися без отримання відповідної згоди Пацієнтів. 

8.3. Одностороння відмова від Договору не допускається, крім випадків, передбачених цим 

Договором та чинним законодавством України. 

8.4. Замовник має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку у таких 

випадках: 

8.4.1. Утрата Виконавцем ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної 

практики. 

8.4.2. Набрання законної сили рішення суду, яке засвідчує неналежне надання Виконавцем 

послуг первинної медичної допомоги Пацієнтові. 

8.4.3. Залучення Виконавцем для надання Послуг Пацієнтам Підрядників, які не мають 

ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. 

8.5. За наявності підстав, визначених п.8.4, Договір вважається припиненим з дати отримання 

Виконавцем відповідного письмового повідомлення Замовника про відмову від Договору. 

8.6. Замовник має право вимагати дострокового розірвання цього Договору у суді у випадках, 

передбачених законодавством, а також у таких випадках: 

8.6.1. Істотного порушення Виконавцем Порядку надання первинної медичної допомоги, 

затвердженого Наказом міністерства охорони здоров’я України від ______ № _______. 

8.6.2. Порушення Виконавцем щодо місця надання Послуг державних санітарних норм і 

правил, вимог щодо функціонального зонування та оснащення, а також інших вимог, 

встановленим законодавством. 

8.6.3. Порушення Виконавцем вимог щодо залучення Підрядників для надання Послуг за 

цим Договором. 

8.7. Надання Послуг Пацієнтам, які обрали Виконавця або Працівника Виконавця як лікаря з 

надання первинної медичної допомоги відповідно до законодавства, після дострокового 

припинення Договору з Виконавцем здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. 
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9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

9.1. У разі виникнення між Сторонами будь-якого спору, такий спір підлягає вирішенню, у 

першу чергу, шляхом переговорів. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо спору у порядку, передбаченому п. 9.1 цього 

Договору, такий спір підлягає вирішенню судом відповідно до чинного законодавства України. 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

10.1. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору вважаються чинними та 

обов’язковими для Сторін за умови, що вони оформлені у письмовій формі та підписані 

Сторонами. 

10.2. Сторони мають право вносити будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору без 

отримання згоди на це Пацієнтів. 

10.3. Виконавець зобов’язаний письмово повідомити Замовника про будь-які зміни у його 

реквізитах, зазначених у цьому Договорі, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати 

виникнення таких змін. 

10.4. Цей Договір укладено у 2 (двох) примірниках: по одному для кожної зі Сторін.  

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН  

ВИКОНАВЕЦЬ 

_______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Платіжні реквізити: 

____________________ 

____________________ 

 

____________________ /______________/ 

ЗАМОВНИК  

_______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Платіжні реквізити: 

____________________ 

____________________ 

 

____________________ /______________/ 
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Додаток № 1 

до Договору про закупівлю послуг первинної медичної допомоги 

від ______________________ 

План функціонального зонування місця здійснення господарської діяльності Виконавця 

за адресою: ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ 

 

____________________ /______________/ 

 

____________________ /______________/ 
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Додаток № 2 

до Договору про закупівлю послуг первинної медичної допомоги 

від ______________________ 

Перелік наявного матеріально-технічного оснащення для надання первинної медичної 

допомоги 

№ Найменування оснащення Кількість одиниць 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ 

 

____________________ /______________/ 

 

____________________ /______________/ 
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Додаток № 3 

до Договору про закупівлю послуг первинної медичної допомоги 

від ______________________ 

Перелік Підрядників, що залучатимуться Виконавцем для здійснення діагностичних 

заходів та лабораторних досліджень у ході надання первинної медичної допомоги 

Пацієнтам 

№ 
Найменування 

Підрядника 

Код Підрядника за 

ЄДР/реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків 

Предмет співпраці з 

Виконавцем 

Місце здійснення 

господарської діяльності 

Підрядником 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ 

 

____________________ /______________/ 

 

____________________ /______________/ 
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Додаток № 4 

до Договору про закупівлю послуг первинної медичної допомоги 

від ______________________ 

 

Перелік Підрядників-лікарів окремих медичних спеціальностей, що залучатимуться 

Виконавцем у ході надання первинної медичної допомоги Пацієнтам 

№ 

Прізвище, ім’я, 

по батькові (за 

наявності) 

Назва та дані 

документа, що 

посвідчує 

особу 

Реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків 

Медична 

спеціальність 

Дані документа, що 

засвідчує освіту та 

кваліфікацію 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

 

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ 

 

____________________ /______________/ 

 

____________________ /______________/ 
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Додаток № 5 

до Договору про закупівлю послуг первинної медичної допомоги 

від ______________________ 

Відомості про режим роботи Виконавця та графік роботи лікаря з надання ПМД 

Режим роботи Виконавця: 

Кількість робочих днів 

протягом тижня: 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 

Тривалість робочого дня:        

Графік роботи лікарів Виконавця з надання ПМД: 

Прізвище, ім’я, та по 

батькові (за наявності) 

 

Медична спеціальність  

Робочі дні протягом тижня ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 

Робочий час        

Час для прийому пацієнтів 

у межах робочого часу 

       

Кількість пацієнтів, які 

обрали лікаря 

       

 

 

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ 

 

____________________ /______________/ 

 

____________________ /______________/ 

 

 


