03 січня 2019 року

Про встановлення тарифів
на платні послуги, що надаються
Канівською центральною
районною лікарнею

№

3

Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції
у Черкаській області
„15“ січня 2019 р. за № 5/1803

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)“
та 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“:
1. Встановити
тарифи
на
платні
послуги,
що
Канівською центральною районною лікарнею, що додаються.

надаються

2. Взяти до відома, що:
1) повна вартість медичних оглядів визначається медичною установою
для кожного замовника послуги в залежності від переліку лікарів спеціалістів,
які беруть участь у медоглядах, складу необхідних лабораторних
і функціональних досліджень згідно з тарифами, затвердженими
розпорядженням;
2) лабораторні, діагностичні та консультативні послуги можуть
надаватися за зверненням громадян, без направлення лікаря, зокрема із
застосуванням телемедицини;
3) у випадку, коли при проходженні медичного огляду певними
категоріями громадян вже є висновки окремих лікарів-спеціалістів
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або результати лабораторних, діагностичних, функціональних обстежень,
вартість цих послуг не враховується в загальну вартість медичного огляду;
4) 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
функціональних обстежень, вартість цих послуг додатково враховується
в загальну вартість медичного огляду;
5) 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;
6) у тарифах на платні послуги не врахована вартість бланків медичних
довідок, сертифікатів і оплачується пацієнтами додатково.
3. Департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної державної
адміністрації забезпечити подання цього розпорядження на державну
реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Черкаській
області в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та
покладаю на Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації.
5. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації
в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області, з дня
його офіційного опублікування в Канівській районній газеті „Дніпрова Зірка“.

Голова

О. ВЕЛЬБІВЕЦЬ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Черкаської
обласної державної адміністрації
від 03 січня 2019 року № 3
Зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції
у Черкаській області
„15“ січня 2019 р. за № 5/1803

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються
Канівською центральною районною лікарнею
№ з/п

Найменування послуги

Одиниця
виміру

Тариф
без ПДВ,
грн

1

2

3

4

Медичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті
на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім
випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів
державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу
на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні
періодичні профілактичні медичні огляди:
1.
Обов’язковий попередній (періодичний)
огляд
33,68
профілактичний
наркологічний
огляд
(вартість бланка сертифіката сплачується
додатково), у тому числі:
1.1. Медичний огляд лікаря-нарколога
огляд
20,49
1.2. Визначення
активності
гамма- дослідження 13,19
глутамілтрансферази
3.
Обов’язковий попередній (періодичний)
огляд
25,58
психіатричний огляд (вартість бланка
довідки сплачується додатково)
4.
Медичний огляд лікаря-терапевта
огляд
18,24
5.
Медичний огляд лікаря-хірурга
огляд
4,78
6.
Медичний огляд лікаря-невропатолога
огляд
8,22
7.
Медичний
огляд
лікаря-офтальмолога
огляд
8,93

4

(з обстеженням гостроти зору)
1

2

3

4

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Медичний огляд лікаря-отоларинголога
Медичний огляд лікаря-дерматовенеролога
Медичний огляд лікаря-уролога
Медичний огляд лікаря-стоматолога
Медичний огляд лікаря-акушер-гінеколога
Медичний огляд лікаря-фтизіатра
Медичний огляд лікаря-інфекціоніста
Медичний огляд лікаря-ендокринолога
Загальний аналіз крові
Визначення тромбоцитів
Аналіз крові на цукор
Визначення холінестерази
Аналіз крові на сифіліс
Аналіз крові на визначення групи та резусфактора
Загальний аналіз сечі
Флюорографія
Електрокардіограма
Цитологічне
та
бактеріоскопічне
дослідження вагінального секрету
Дослідження мазків на гельмінтози
Дослідження мазків на гонококи
Аудіометрія
Рентгенографія органів грудної клітки
Обстеження вестибулярного апарату

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

11,22
12,33
13,61
10,82
10,52
18,17
17,65
13,40
25,76
14,42
14,07
30,07
7,81
31,06

дослідження
дослідження
дослідження
дослідження

12,78
9,98
23,42
13,80

дослідження
дослідження
дослідження
дослідження
обстеження

11,10
15,37
40,69
42,34
4,37

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Директор Департаменту
регіонального розвитку

Р. КАРМАННІК

