25 листопада 2016 року
Про встановлення тарифів на
платні послуги, що надаються
комунальним закладом
„Городищенське районне
територіальне медичне
об’єднання“ Городищенської
районної ради

№

20

Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції
у Черкаській області
„30“листопада 2016 р. за № 35/1673

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“, постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року
№ 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади
та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)“
(із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 „Про затвердження переліку
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони
здоров’я та вищих медичних навчальних закладах“ (із змінами):
1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються комунальним
закладом „Городищенське районне територіальне медичне об’єднання“
Городищенської районної ради, що додаються.
2. Взяти до відома, що:
1) у випадку, коли при проходженні медичного огляду певними
категоріями громадян вже є висновки окремих лікарів-спеціалістів
або результати діагностичних, лабораторних, функціональних обстежень,
вартість цих послуг не враховується в загальній вартості медичного огляду;
2) у випадку, коли при проходженні медичних оглядів, з урахуванням
характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища
і трудового процесу на стан здоров’я, пацієнт потребує додаткових висновків
окремих лікарів-спеціалістів або результатів лабораторних, діагностичних
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та інших досліджень, вартість цих послуг додатково враховується в загальну
вартість медичного огляду;
3) у тарифах на платні послуги не враховано податок на додану вартість
і оплачується пацієнтом додатково на підставі абзацу першого
підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України;
4) у тарифах на платні послуги не врахована вартість бланків медичних
довідок, сертифікатів і оплачується пацієнтами додатково.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків
та Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації.
4. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації
в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області, з дня
його офіційного опублікування у газеті „Вісник Городищини“.

Голова

Ю. Ткаченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
25 листопада 2016 № 20
Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції
у Черкаській області
„30“ листопада 2016 р. за № 35/1673

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються
комунальним закладом „Городищенське районне територіальне медичне
об’єднання“ Городищенської районної ради
№
з/п

Найменування послуги

Одиниця
виміру

Тариф
без
ПДВ,
грн

1

2

3

4

1.

обстеження

278,96

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

Проведення попереднього при влаштуванні на
роботу та періодичних медичних оглядів
працівників певних категорій, в тому числі:
Медичний огляд лікаря-терапевта
Медичний огляд лікаря-хірурга
Медичний огляд лікаря-невропатолога
Медичний огляд лікаря-отоларинголога
Медичний огляд лікаря-офтальмолога
Медичний огляд лікаря-дерматовенеролога
Медичний огляд лікаря-акушер-гінеколога
Медичний огляд лікаря-уролога
Медичний огляд лікаря-стоматолога
Медичний огляд лікаря-фтизіатра
Медичний огляд лікаря-інфекціоніста
Медичний огляд лікаря-ендокринолога
Медичний огляд лікаря-онколога
Загальний аналіз крові
Підрахунок ретикулоцитів

огляд
огляд
огляд
огляд
огляд
огляд
огляд
огляд
огляд
огляд
огляд
огляд
огляд
дослідження
дослідження

9,15
3,10
7,31
5,53
3,98
4,50
7,73
9,83
7,48
14,56
10,82
10,36
11,11
17,12
7,71

1

2

3

4

4

1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.

Підрахунок тромбоцитів
Визначення білірубіну
Визначення холінестерази
Аналіз крові на цукор
Визначення активності гаммаглутамілтрансферази
Визначення активності аланінамінотрансамінази
Загальний аналіз сечі
Цитологічне та бактеріоскопічне дослідження
вагінального секрету
Дослідження на гельмінтози
Флюорографія
Електрокардіограма
Визначення групи крові та резус фактора
Проведення
обов’язкових
профілактичних
медичних
оглядів
працівників
окремих
професій, виробництв та організацій, діяльність
яких пов’язана з обслуговуванням населення
і може призвести до поширення інфекційних
хвороб, у тому числі:
Медичний огляд лікаря-терапевта
Медичний огляд лікаря-отоларинголога
Медичний огляд лікаря-дерматовенеролога
Медичний огляд лікаря-стоматолога
Аналіз крові на сифіліс
Дослідження на гельмінтози
Флюорографія
Проведення медичного огляду для отримання
дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи
Проведення медичного огляду кандидатів
у водії та водіїв транспортних засобів
Проведення медичного обстеження осіб, які
виїжджають за кордон:
Чоловіків
Жінок
Проведення обов’язкового профілактичного
наркологічного огляду
Проведення обов’язкових попереднього та
періодичних психіатричних оглядів

Заступник голови – керівник апарату

дослідження
дослідження
дослідження
дослідження
дослідження

9,90
6,67
17,79
7,10
11,68

дослідження
дослідження
дослідження

5,04
9,66
10,33

дослідження
дослідження
дослідження
дослідження
обстеження

10,35
13,82
19,75
26,58
55,19

огляд
огляд
огляд
огляд
дослідження
дослідження
дослідження
обстеження

9,15
5,53
4,50
7,48
4,36
10,35
13,82
79,60

обстеження

109,28

обстеження
обстеження
огляд

127,42
145,48
34,75

огляд

25,30

С. Овчаренко

5

