ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10 вересня 2021 року

№ _15__

Зареєстровано в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції
(м. Київ) „27“ вересня 2021 р. за № 189/537

Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством „Черкаський обласний центр громадського
здоров’я Черкаської обласної ради“
Відповідно до статей 6, 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації“ (із змінами), 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“ (із змінами), від 25 грудня 1996 року № 1548
„Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)“ (із змінами)
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Встановити Тарифи на платні послуги, що надаються комунальним
некомерційним підприємством „Черкаський обласний центр громадського
здоров’я Черкаської обласної ради“, що додаються.
2. Взяти до відома, що:
1) платні послуги можуть надаватися за зверненням громадян, без
направлення лікаря;
2) Тарифи на платні послуги поширюються на медичне обслуговування за
договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому
числі з Фондом соціального страхування України);
3) у Тарифах на платні послуги не враховано податок на додану вартість,
який у разі отримання послуг, визначених абзацами (а-о) підпункту 197.1.5
пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України, сплачується замовником
послуг додатково.
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3. Департамент 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 цього розпорядження покласти на заступника
голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків та Департамент регіонального розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації.
5. Це розпорядження
опублікування.
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Олександр СКІЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської
обласної державної адміністрації
10 вересня 2021 року № 15
Зареєстровано
в
Центральному
міжрегіональному
управлінні
Міністерства юстиції (м. Київ)
„27“ вересня 2021р. за № 189/537

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством
„Черкаський обласний центр громадського здоров’я Черкаської обласної ради“
№ з/п

Код
послуги

Найменування послуги

Тариф за
1 послугу,
грн
(без ПДВ)

1

2

3

4

1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням
громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням
телемедицини;
Послуги з медичного обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини,
за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями
(в тому числі з Фондом соціального страхування України):
1.1
15
Забір крові
29,04
2. Біохімічні дослідження
2.1
16
Біохімічний аналіз крові (13 показників)
171,72
2.2
17
Визначення концентрації загального білірубіну
59,75
2.3
18
Визначення концентрації прямого білірубіну
59,04
2.4
19
Визначення активності аланінамінотрансферази
58,64
2.5
20
Визначення активності аспартатамінотрансферази
58,73
2.6
21
Визначення концентрації загального білка
59,80
2.7
22
Визначення концентрації альбуміну
64,54
2.8
23
Визначення активності лактатдегідрогенази
60,84
2.9
24
Визначення активності амілази
65,28
2.10
25
Визначення концентрації холестерину
61,07
2.11
26
Визначення концентрації тригліцеридів
62,42
2.12
27
Визначення концентрації сечовини
58,17
2.13
28
Визначення концентрації креатиніну
57,42
2.14
29
Визначення концентрації глюкози
80,19
3. Клінічні дослідження
3.1
30
Клінічний
аналіз
крові
(автоматизований
78,96
з електронною лейкоцитарною формулою)
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Продовження додатка
1

2

3

4

3.2

31

48,31

3.3

32

4.1

33

4.2

34

5.1

35

5.2

36

Аналіз крові: Лейкоцитарна формула (ручне
підрахування)
Клінічний
аналіз
крові
(автоматизований
з електронною лейкоцитарною формулою)
з визначенням швидкісті осідання еритроцитів
(ШОЄ) по Панченкову
4. Вірусологічні дослідження
Виявлення рибонуклеїнових кислот (РНК)
та диференціаційної діагностики генотипів 1/2/3
вірусу гепатиту С методом полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР)
Виявлення
та
кількісне
визначення
рибонуклеїнових кислот (РНК) вірусу гепатиту
С методом полімеразної ланцюгової реакції
(ПЛР)
5. Імунологічні дослідження
Виявлення IgG до нуклеокапсидного антигену
коронавірусу SARS-CoV-2
Виявлення IgМ до нуклеокапсидного антигену
коронавірусу SARS-CoV-2

Директор Департаменту регіонального
розвитку Черкаської обласної
державної адміністрації

96,66

393,48

361,19

209,73
209,73

Василь СТЕЦЕНКО

