ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
15 травня 2020 року

№ 12

Зареєстровано в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства
юстиції (м. Київ), „01“ червня 2020 року. за № 129/132

Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної
ради“
Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“, постанов Кабінету Міністрів України 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“ та від 25 грудня 1996 року № 1548 „Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)“, з метою встановлення економічно обґрунтованих
тарифів:
1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної
ради“, що додаються.
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 медичних оглядах, складу необхідних лабораторних

2

і функціональних досліджень згідно з тарифами, затвердженими цим
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 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 у випадках передбачених абзацом першим
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 Центрального міжрегіонального управління Міністерства
юстиції (м. Київ) в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
Карманніка Романа
та Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної державної
адміністрації.
5. Розпорядження
опублікування.
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Роман БОДНАР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської
обласної державної адміністрації
від 15 травня 2020 № 12
Зареєстровано в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства
юстиції (м. Київ), „01“ червня 2020 року. за № 129/132

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються
комунальним некомерційним підприємством
„Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“
№ з/п

Найменування послуги

Одиниця
виміру

Тариф
без ПДВ,
грн

1

2

3

4

Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій:
Попередній (під час прийняття на роботу) та періодичні (протягом трудової
діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах
із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба
у професійному доборі, щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком
до 21 року
1.
Медичний огляд лікаря-терапевта
огляд
34,41
2.
Медичний огляд лікаря-хірурга
огляд
11,86
3.
Медичний огляд лікаря-невропатолога
огляд
12,37
4.
Медичний огляд лікаря-отоларинголога
огляд
13,38
5.
Медичний огляд лікаря-офтальмолога
огляд
30,79
(з обстеженням гостроти зору)
6.
Медичний огляд лікаря-уролога
огляд
12,54
7.
Медичний огляд лікаря-акушер-гінеколога
огляд
17,70
8.
Медичний огляд лікаря-ендокринолога
огляд
12,37
9.
Забір венозної крові
маніпуляція
22,55
10. Загальний аналіз крові
дослідження 56,34
11. Аналіз крові на глюкозу
дослідження 37,90
12. Загальний аналіз сечі
дослідження 41,50
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13.

Цитологічне та бактеріологічне дослідження
вагінального секрету
Електрокардіограма
Функція зовнішнього дихання
Рентгенографія органів грудної клітки
Ультразвукове дослідження щитоподібної
залози
Аудіометрія

дослідження

54,92

дослідження
дослідження
дослідження
дослідження

29,33
24,72
45,27
47,06

дослідження

69,01

14.
15.
16.
17.
18.

Директор Департаменту
регіонального розвитку
Черкаської обласної
державної адміністрації

Василь СТЕЦЕНКО

