
       
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

       червня  2021 року                                   Деражня                                                №  

  

   Про встановлення тарифів на платні послуги,  

що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Деражнянська міська багатопрофільна 

лікарня» Деражнянської міської ради  

 

   Керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами 

Кабінету Міністрів України від 19.09.96 № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, 

які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 

навчальних закладах”, від 23.05.2001 № 559 „Про затвердження переліку професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 

медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”,  

наказів Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 „Щодо організації 

проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, 

виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних хвороб”, від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження 

Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», у зв’язку з 

підвищенням вартості витрат на надання послуг, враховуючи клопотання Комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» 

Деражнянської міської ради від  03.06.2021 №1247/02/02-08, виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради, 

згідно з додатком 1. 

2. Встановити граничний рівень рентабельності платних послуг, що надаються КНП 

«Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради не вище 15 %, 

для закладів початкової та середньої освіти, закладів дошкільної освіти, закладів позашкільної 

освіти не вище 4 %. 

3. Це рішення офіційно оприлюднити  в газеті «Вісник Деражнянщини» та на офіційному сайті 

Деражнянської міської ради в строки встановлені чинним законодавством України 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олексія БЕДНАРСЬКОГО. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

                                                                              від   17.06.2021 року № 91 

 

Перелік платних послуг 

 КНП "Деражнянська МБЛ" 

 (в гривнях) 

№ 

 п/п 

 

Найменування послуги 

 

Ціна без ПДВ  

І. Школи та професійно-технічні заклади, позашкільна освіта 

 Школи та позашкільна освіта 

1.1  Адміністрація, викладачі, вчителі, вихователі, медичні працівники і інший 

педагогічний і технічний персонал: 

 Первинний медичний огляд при прийомі на роботу -

жінки 

333,16 

 Первинний медичний огляд при прийомі на роботу -

чоловіки 

288,98 

 Щорічний повторний медичний огляд      

(адміністрація,викладачі,вчителі,вихователі,медичні 

працівники і інший педагогічний і технічний 

персонал)-жінки 

276,48 

 Щорічний повторний медичний огляд      

(адміністрація,викладачі,вчителі,вихователі,медичні 

працівники і інший педагогічний і технічний 

персонал)-чоловіки 

230,37 

1.2 Працівники харчоблоків: 

 Первинний медичний огляд при прийомі на роботу -

жінки 

333,16 

 Первинний медичний огляд при прийомі на роботу-

чоловіки 

288,98 

 Черговий щорічний медичний огляд - жінки 287,05 

 Черговий щорічний медичний огляд - чоловіки 242,87 

 Черговий піврічний медичний огляд 49,20 

Професійно-технічні заклади 

1.3  Адміністрація, викладачі, вчителі, вихователі, медичні працівники і інший 

педагогічний і технічний персонал: 

 Первинний медичний огляд при прийомі на роботу - 

жінки 

368,15 

 Первинний медичний огляд при прийомі на роботу - 

чоловіки 

319,32 

 Щорічний повторний медичний огляд      

(адміністрація,викладачі,вчителі,вихователі,медичні 

працівники і інший педагогічний і технічний 

персонал)- жінки 

 

303,40 

 Щорічний повторний медичний огляд      

(адміністрація,викладачі,вчителі,вихователі,медичні 

працівники і інший педагогічний і технічний 

персонал)- чоловіки 

 

254,57 

1.4 Працівники харчоблоків: 

 Первинний медичний огляд при прийомі на роботу - 

жінки 

368,15 

 Первинний медичний огляд при прийомі на роботу-

чоловіки 

319,32 



 Черговий щорічний медичний огляд - жінки 317,15 

 Черговий щорічний медичний огляд - чоловіки 268,32 

 Черговий піврічний медичний огляд 54,24 

ІІ. Дитячі дошкільні заклади 

2.1  Завідуючі, вихователі, помічники вихователів, педагогічний та  технічний 

персонал,медичний персонал: 

 Первинний медичний огляд при прийняті на роботу - 

жінки 

333,16 

 Первинний медичний огляд при прийняті на роботу - 

чоловіки 

288,98 

 Черговий щорічний медичний огляд - жінки 262,86 

 Черговий щорічний медичний огляд-чоловіки 218,68 

 Черговий піврічний медичний огляд – жінки 98,91 

 Черговий піврічний медичний огляд - чоловіки 54,74 

2.2 Працівники харчоблоків: 

 Первинний медичний огляд при прийомі на роботу - 

жінки 

333,16 

 Первинний медичний огляд при прийомі на роботу-

чоловіки 

288,98 

 Черговий щорічний медичний огляд - жінки 287,05 

 Черговий щорічний медичний огляд-чоловіки 242,87 

 Черговий піврічний медичний огляд 49,20 

2.3 Інший персонал (прибиральники, двірники): 

 Медичний огляд при прийняті на роботу - жінки 333,16 

 Медичний огляд при прийняті на роботу - чоловіки 288,98 

 Черговий щорічний медичний огляд 188,96 

ІІІ. Лікувально – профілактичні заклади 

3.1. Попередній медичний огляд - жінки 335,32 

 Попередній медичний огляд - чоловіки 286,49 

 Періодичний медичний огляд - жінки 257,66 

 Періодичний медичний огляд - чоловіки 208,83 

3.2. Працівники харчоблоків, їдалень,роздавальних пунктів: 

 Періодичний медичний огляд  - жінки 284,32 

 Періодичний медичний огляд - чоловіки 235,49 

 Черговий піврічний медичний огляд  54,24 

ІV . Медичний огляд працівників з шкідливими умовами праці 

4.1. Медичний огляд - жінки 235,99 

4.2. Медичний огляд - чоловіки 184,75 

V. Медичний огляд на придатність до військової служби 

(призовники) 

419,66 

VІ. Обстеження на алкогольне сп’яніння 46,91 

VІІ. Аналізи : 

7.1. Аналіз калу на яйцеглисти 16,16 

7.2. Аналіз дослідження на стафілокок 51,00 

7.3. Аналіз дослідження кишкової інфекції 141,66 

7.4. Аналіз гінекологічного мазка 48,83 

7.5. Аналіз   Г Г Т 28,00 

7.6. Аналіз холінестераза 37,33 

7.7. Аналіз  А С Т 23,66 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 


