
                                                                            
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

  квітня 2021 року                                         Деражня                                        № ____ 

  

   Про встановлення тарифів на платні медичні послуги,  

що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Деражнянська міська багатопрофільна 

лікарня» Деражнянської міської ради  

 

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

статті 13 Бюджетного кодексу України, постанов 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 медичних послуг, враховуючи клопотання Комунального некомерційного 

підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради 

від 17.02.2021 №184, виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

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

некомерційним підприємством «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» 

Деражнянської міської ради, згідно з додатком 1. 

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

КНП «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради не вище 

15%. 

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 _______________ року № _____ 

 

 

Перелік платних медичних послуг 

 КНП "Деражнянська МБЛ" 

 (в гривнях) 

№         

з/п 
Найменування послуги Ціна без ПДВ  

І Харчова та переробна  промисловість 

1) Адміністрація,техперсонал,водії,слюсарі,електромонтери,вантажники, 

  прийомщики молока,медичний персонал, прибиральники приміщень 

  попередній медичний огляд   (жінки) 341.83 

  попередній медичний огляд   (чоловіки) 297,33 

  періодичний медичний огляд (жінки) 277,42 

  періодичний медичний огляд (чоловіки) 224,92 

2) Працівники всіх виробничих цехів,лабораторій та заквасного відділення 

  попередній медичний огляд   (жінки) 341,83 

  попередній медичний огляд   (чоловіки) 297,33 

  періодичний медичний огляд (жінки) 341,83 

  періодичний медичний огляд (чоловіки) 297,33 

  поточний медичний огляд (жінки) 115,08 

  поточний медичний огляд (чоловіки) 115,08 

ІІ Продовольча торгівля 

1) 
адміністрація (що має контакт з продукцією),прибиральники, 

техперсонал 

  попередній медичний огляд   (жінки) 341,83 

  попередній медичний огляд   (чоловіки) 297,33 

  періодичний медичний огляд (жінки) 259,84 

  періодичний медичний огляд (чоловіки) 225,25 

2) Продавці 

  попередній медичний огляд   (жінки) 341,83 

  попередній медичний огляд   (чоловіки) 297,33 

  періодичний медичний огляд (жінки) 270,41 

  періодичний медичний огляд (чоловіки) 225,25 

  поточний медичний огляд (жінки) 24,92 



  поточний медичний огляд (чоловіки) 24,92 

ІІІ Громадське харчування 

1) Адміністрація, прибиральники. 

  попередній медичний огляд   (жінки) 341,83 

  попередній медичний огляд   (чоловіки) 297,33 

  періодичний медичний огляд (жінки) 277,41 

  періодичний медичний огляд (чоловіки) 224,92 

2) Зав.виробництва, кухарі, офіціанти, пекарі 

  попередній медичний огляд   (жінки) 341,83 

  попередній медичний огляд   (чоловіки) 297,33 

  періодичний медичний огляд (жінки) 341,83 

  періодичний медичний огляд (чоловіки) 297,33 

  поточний медичний огляд (жінки) 47,25 

  поточний медичний огляд (чоловіки) 47,25 

ІУ Перукарні 

1) Адміністрація 

  попередній медичний огляд   (жінки) 341,83 

  попередній медичний огляд   (чоловіки) 297,33 

  періодичний медичний огляд (жінки) 277,42 

  періодичний медичний огляд (чоловіки) 224,92 

2) Перукарі, манікюрниці, косметологи  

  попередній медичний огляд   (жінки) 341,83 

  попередній медичний огляд   (чоловіки) 297,33 

  періодичний медичний огляд (жінки) 277,42 

  періодичний медичний огляд (чоловіки) 224,92 

  поточний медичний огляд (жінки) 24,92 

  поточний медичний огляд (чоловіки) 24,92 

V Інші медичні огляди та аналізи 

  м/о на придатність до військової служби по контракту (жінки) 454,67 

  
м/о на придатність до військової служби (повторний огл) 

(жінки) 
325,00 

  
м/о на придатність до військової служби по контракту 

(чоловіки) 
407,33 

  
м/о на придатність до військової служби (повторний огл) 

(чоловіки) 
299,08 



  загальний аналіз крові 20,92 

  загальний аналіз сечі 23,25 

  визначення антигену до вірусу гепатиту В 28,17 

  визначення глюкози крові 17,50 

  визначення на загальний білірубін 26,50 

  визначення групи крові 19,33 

  визначення резус-фактора крові  19,25 

  флюрографія 23,42 

  Е К Г 30,58 

  Мікрореакція 32,83 

  аналіз А Л Т 20,92 

  визначення на загальний білок 20,91 

  аналіз   ІФА 118,91 

  визначення  на креатинін 17,08 

VI 
Медичний огляд на отримання дозволу на об’єкт дозвільної системи та 

водіїв 

  
м/о на отримання дозволу на обєкт дозвільної системи (жінки) 

з визначенням групи крові та резус-фактора 
232,33 

  
м/о на отримання дозволу на обєкт дозвільної системи 

(чоловіки)з визначенням групи крові та резус-фактора 
185,25 

  
м/о на отримання дозволу на обєкт дозвільної системи 

(жінки)без визначення  групи крові та резус-фактора 
193,75 

  
м/о на отримання дозволу на обєкт дозвільної системи 

(чоловіки)без визначення групи крові та резус-фактора 
146,58 

  
м/о для водіїв  (жінки )з визначенням групи крові та резус-

фактора 
242,67 

  
м/о для водіїв  (чоловіки )з визначенням групи крові та резус-

фактора 
195,58 

  
м/о для водіїв  (жінки )без визначення групи крові та резус-

фактора 
204,08 

  
м/о для водіїв  (чоловіки )без визначення групи крові та резус-

фактора 
156,92 

VII Медичні огляди при поступленні в навчальні заклади 

  м/о при поступлення в навчальні заклади  (жінки) 229,33 

  м/о при поступлення в навчальні заклади  (чоловіки) 182,41 

VIII Медичні огляди при оформлені в будинок інтернат 



  м/о при оформлені в будинок інтернат (жінки) 325,33 

  м/о при оформлені в будинок інтернат (чоловіки) 283,75 

ІХ Інші платні послуги 

  видача сертифікату наркологічного 59,17 

  видача сертифікату психіатричного 23,92 

  штучне переривання вагітності 532,99 

Х Послуги по ультразвуковому дослідженні 

  узд щитовидної залози 65,83 

  узд  лімфатичних вузлів 49,83 

  узд печінки, жовчного міхура та жовчних протоків 50,25 

  узд  печінки 35,58 

  узд підшлункової залози 50,25 

  
узд печінки, жовчного міхура, жовчних протоків, 

підшлункової залози та селезінки 
125,33 

  узд нирок та надниркових залоз 41,33 

  узд  сечового міхура з визначенням залишкової сечі 35,58 

  узд передміхурової залози (для чоловіків) 35,58 

  узд яєчок 35,58 

  узд матки і яєчників 80,25 

  узд матки при вагітності та пренальне обстеження стану плода 142,25 

ХІ прийом до лікарів:  

  лікаря психіатра 23,50 

  лікаря -нарколога 16,17 

  лікаря -невропатолога 17,00 

  Лікаря-дерматовенеролога 12,50 

  Лікаря-фтизіатра 28,75 

  Лікаря-терапевта 15,08 

  лікаря -хірурга 11,50 

  лікаря -офтальмолога 11,42 

  лікаря -отоларинголога 12,91 

  лікаря- стоматолога 13,75 

  Лікаря-гінеколога 20,66 



  Лікаря-травматолога 13,25 

  Лікаря-уролога 15,50 

  Лікаря-онколога 17,17 

  Лікаря-кардіолога 21,91 

  Лікаря-інфекціоніста 22,25 

ХІІ Рентген (без вартості плівки) 35,83 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                         Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 


