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начальник

тво

л

охорони

ll

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор комунального
некомерцiйного пiдприемства

здоров'я))

ради)

2020 piK*

ПРЕЙСКУРАНТ
цiн комуншIьного некомерцiйного пiдприемства (Центр громадського здоров'я)
ОдеськоТ обласноТ ради> для медичних працiвникiв та iнших учасникiв, а також

ДIя ЗаМОВникiв iнформацiЙно - консультативних послуг у сферi охорони здоровlя
Та ГРОМаДСькоГо здоров'я, заходiв з пiдвищення ква-пiфiкацii що проводяться

КНП (ЦГЗ) ООР)

з 01.09.2020

ЛЪ з/п Назва послуги
TepMiH

проведення,
Години

мiнiмальна
кiлькiсть

1"rасникiв
заходу, осiб

BapTicTb послуги,
грн.

l ,,
3 4 5

1
CeMiHap, мастер-клас, тренiнг

(лектор КНП "ЦГЗ" ООР")
4 2а б58,80

2
CeMiHap, мастер-кJIас, тренiнг
(лектор мiсцевий найманий)

4 20 753,б0

3
CeMiHap, мастер-кJIас, тренiнг
(лектор немiсцевий найманий)

4 20 1 039,20

4

CeMiHap, мастер-кJIас, тренiнг
(виi'зднi заходи, лектор КНП

"цгз" оор")
4 20 933,60



ЛЬ з/п Назва послуги
TepMiH

проведення,
Години

мiнiмальна
кiлькiсть

1"rасникiв
заходу, осiб

BapTicTb послуги,
грн.

l 1 3 4 5

5
CeMiHap, мастер-кJIас, тренiнг

(лектор КНП "ЦГЗ" ООР")
6 20 949,20

6
CeMiHap, мастер-кJIас, тренiнг
(лектор мiсцевий найманий)

6 20 1 092,00

7
CeMiHap, мастер-клас, тренiнг
(лектор немiсцевий найманий)

6 20 1 520,40

8

CeMiHap, мастер-кJIас, тренiнг
(виi'зднi заходи, лектор КНП

"Lцз" оор")
6 20 l272,00

9

Курси пiдвищення квалiфiкацii,
цикли удосконалення

(спецiалiзацiя) на базах КНП
кI_{ГЗ> ООР)

|44 25 2 722,80

10

Курси до-медичноТ допомоги (за

}л{астю зал}чення cTopoHHix
органiзацiй)

120 25 1 2б9,60

11

Курси до-медичноi допомоги (за

участю залrIення cTopoHHix
органiзацiй)

48 25 858,20

12

Курси до-медичноТ допомоги (за

участю зал)п{ення cTopoHHix
органiзацiй)

8 25 632,40

13 Вiдео-лекцiя 15 хв. 190,80

l4 Вiдео - лекцiя (за участю
залr{ення cTopoHHix органiзацiй)

15 хв. 249,60

15 Тестування 132,00



ЛЬ з/п Назва посJryги
TepMiH

проведення,
Години

мiнiмальна
кiлькiсть

учасникiв
заходу, осiб

BapTicTb послуги,
грн.

1
,,

3 4

16 Вебiнар 1 ) 5 1б8,00

17
Експозицiя ToBapiB, послуг,

залс,rадiв
1 870,00

18 Рекламна доповiдь замовником 1 1 494,00

19
Реалiзацiя рекJIамних заходiв

виконавцем
1 l8,74,40

20
Розмiщення iнформацiйних

матерiалiв на заходах
пiдприемства

20 хв. 252,00

2|
Розмiщення реклами у
видавничому журналi

Пiдприемства

1 номер на
мiсяць

б78,00

11 Розмiщення реклами у текстових
статтях Пiдприемства

3 oTaTTi на
тиждень

613,00

23
Розмiщення рекJIами на сайтi

Пiдприемства
протягом 1

тижня
427,20

24
Розмiщення реклами у
вiдеоролику на Ютубi р€Iзово 867,б0

,<

Реклама заходу замовника,
шляхом розсилки на електронны

адреси зацiкавлених осiб та
органiзацiй

разово 272,40

26
Розмiщення ректами заходу

замовника у соцiальних мережах разово 349,20



ЛЪ з/п Назва послуги
TepMiH

проведення,
Години

мiнiмальна
кiлькiсть

учасникiв
заходуо осiб

BapTicTb послуги,
грн.

t , 3 4 э

27
Органiзацiя проведення заходу
замовником -логiстичнi послуги

1 300,00

28
Виготовлення вiдео ролiку на

замовлення
15 хв. 3 000,00

29 Розробка прес-релiзiв ,ý 500,40

30 Розсилка преес-релiзiв 0,5 218,40

31
Розмiщення вакансii на сайтi,

вiдбiр 2 резюме
J 1237,20

32

Розмiщення BaKaHciT на сайтi,
спiвбесiда с претендентами, вiдбiр

2-х кандидатiв на вакансiю
21 8 б44,80

33

Розмiщення вакансii на сайтi,
спiвбесiда с претендентами, вiдбiр

та супроводження на перiод
адаптацii робiтника

42 l7 287,20

34 Складання резюме 2 825,б0

35
Складання резюме, навчання само

презентаrtii
4 1 648,80

36
Складання резюме, навчання само

презентацii, пiдготовка до
спiвбесiди з роботодавцем

6 2 472,00

37 РЕКРУТЕР на добу 4 1 648,80



М з/п Назва послуги
TepMiH

проведення,
Години

мiнiмальна
кiлькiсть

учасникiв
заходу, осiб

BapTicTb послуги,
грн.

1
,,

3 4 5

38
Розмiщення BaKaHciT на сайтi,

надання iнформацii на
претендентiв

2 825,б0

39

Формування на замовлення
iндивiдуального,Щовiдника

показникiв здоров'я населення та

дiяльностi ЗОЗ ОдеськоТ областi в
електронному виглядi

разово 1 492,80

40

Формування та друк на
замовлення iндивiдуального

Щовiдника показникiв здоров'я
населення та дiяльностi ЗОЗ

ОдеськоТ областi

разово l699,20

4t

Розрахунок та формування на
замовлення окремого показника
здоров'я населеншI ЗОЗ Одеськоi

областi

разово 300,00

42

Розрахунок та формування на
замовлення окремого показника
здоров'я населення у розрiзi ЛПЗ
або територii Одеськоi областi

разово 597,б0

43

Супроводження та
обслуговування програмно -

технiчних комплексiв для
збирання статистичних даних, а

також надання вiдповiдних

роз'яснень на замовлення

протягом 1

мiсяця
492,00

44

Надання послуг методичного
характеру щодо збору iнформацiТ
з питань облiку та статистики

для пiдготовки звiтностi на
замовлення

разово 408,00

45

Надання послуг методичного
характеру щодо внесення
iнформацii в базу даних

"Медстат" на замовлення

разово l476,00

46

Сбiр, опрацювання статистичноi
iнформацii та формування

показникiв здоров'я населення та
дiяльностi ЗОЗ ОдеськоТ областi

на замовлення

рzlзово 1 47б,00



ЛЬ з/п Назва послуги
Терплiн

проведення,
Години

мiнiмальна
кiлькiсть

1"rасникiв
заходу, осiб

BapTicTb послуги,
грн.

1 ) 3 4 5

47

Опрацювання статистичноТ
iнформацiТ, зiбраноТ юридичними

i фiзичними особами, та
проведення ii статистичного

аналiзу на замовлення

разово 1 476,00

48

Внесення iнформацiТ в базу даних
програми "Медкадри",

"Чорнобиль" на замовлення
разово

q"э

49б,80

49

Створення i ведення баз
статистичних даних,

забезпечення доступу до них, у
тому числi в режимi реального

часу.

протягом 1

мiояця
49б,80

50

Переустановлення програмного
забезпечення для оброблення

статистичних даних,
консультування по технiчним
питанням щодо програмного

забезпечення

р€tзово 398,40

51

Повторна перевiрка правильностi
звiту "Медстат" або "Медкадри",

редаryвання та виправлення
помилок при заповненнi

статистичних форм

разово 49б,80

Заступник генерального директора
з ресурсного забезпечення йо я.швЕtъ


