
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 07 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 178 

 

Про встановлення тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської 

міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка» 

 

Розглянувши подання управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради від 

22 листопада 2019 року № 01-23-1849, відповідно до п.п. 2 п. а ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року 

№ 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах 

охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти», від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад 

щодо регулювання цін (тарифів)», рішення Білоцерківської міської ради від 31 жовтня 2019 

року № 4492-81-VII «Про встановлення граничного нормативу рентабельності для 

застосування Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Дитяча стоматологічна поліклініка» при розрахунку платних медичних послуг», з метою 

встановлення тарифів на платні медичні послуги в Комунальному некомерційному 

підприємстві Білоцерківської міської ради «Дитяча стоматологічна поліклініка», виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

 

1. Встановити з 01 квітня 2020 року тарифи на платні медичні послуги, що надаються 

в Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Дитяча 

стоматологічна поліклініка»(додається). 

2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю міської ради надати 

дане рішення для оприлюднення в засобах масової інформації.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Новогребельську І.В. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 

 

https://rada.te.ua/app/webroot/files/Rishennia_vykonkomy/dod-1-pVK-010318-001.doc


Підстава: 

ПЕРЕЛІК

*

№                   

п/п
Найменування послуги Одиниці виміру

Вартість 

послуги, 

грн.
розділ І I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями 

розділ І п.11 1.
Стоматологічна допомога, що подається населенню госпрозрахунковими 

відділеннями, кабінетами 

1.1
Лікування зуба при поверхневому і середньому

 карієсі (без накладання пломби з фотополімеру)
1 процедура 112,00

1.2
Лікування зуба при глибокому

 карієсі (без накладання пломби з фотополімеру)
1 процедура 167,00

1.3

Відновлення зруйнованої коронки 

однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів, 

пластмаси або композитного матеріалу

1 процедура 670,00

1.4

Відновлення зруйнованої коронки 

однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та 

світлополімерного матеріалу

1 процедура 869,00

1.5
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується та 

гутаперчовими штифтами (або термопластом)
1 процедура 227,00

1.6 Проведення ремінералізуючої терапії (глибоке фторування) 1 процедура 70,00

1.7 Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом 1 процедура 699,00

1.8

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 

матеріалу типу "Градія" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 276,00

1.9

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 

матеріалу типу "Градія" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 330,00

КНП БМР "Дитяча стоматологічна поліклініка"

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від  07.04. 2020 р. № 178

Додаток  

Тарифи на платні послуги,  що надає
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Підстава: 

ПЕРЕЛІК

*

№                   

п/п
Найменування послуги Одиниці виміру

Вартість 

послуги, 

грн.

1.10

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 

матеріалу типу "Харизма" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 256,00

1.11

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 

матеріалу типу "Харизма" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 289,00

1.12

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного 

матеріалу типу "Градія" при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 383,00

1.13

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного 

матеріалу типу "Фуджі ІХ" при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 186,00

1.14

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного 

матеріалу типу "Фуджі ІХ" при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та 

анестезія сплачуються додатково)

1 процедура 221,00

1.15 Лікування періодонтиту однокореневого зуба методом депофорезу 1 процедура 159,00

1.16 Знеболювання провідникове в хірургії анестетиком типу "Убістезин" 1 процедура 115,00

1.17
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення 

документації)
1 процедура 124,00

1.18
Видалення зуба складне  (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення 

документації)
1 процедура 230,00

1.19
Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням 

фрагмента кортикальної пластики альвеолярного паростка 
1 процедура 719,00

1.20 Накладання  швів на лунку після видалення зуба 1 процедура 150,00

1.21
Припасування та здача знімного вестибуло-орального апарата (з вартістю пластинки 

вестибуло-оральної)
1 процедура 608,00

1.22
Фіксація одного брекета за допомогою композитного матеріалу (вартість брекета 

сплачується додатково)
1 процедура 150,00

1.23
Припасування та здача ретенційного апарата (з антропометричним аналізом 

телерентгенограми голови)
1 процедура 587,00
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Підстава: 

ПЕРЕЛІК

*

№                   

п/п
Найменування послуги Одиниці виміру

Вартість 

послуги, 

грн.

1.24
Виготовлення діагностичних моделей з розрахунком на моделях щелеп та зняттям 

відбитків щелеп альгінатною масою
1 процедура 430,00

1.25 Зняття одного брекета 1 процедура 166,00

1.26
Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, травматичне ушкодження 

тощо)
1 процедура 126,00

1.27
Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов"язки на ясна та 

зубоясневі кишені (одне відвідування
1 процедура 113,00

1.28 Проведення професійної гігієни усіх зубів 1 процедура 329,00

1.29 Відбілювання зубів 1 процедура 164,00

1.30
Видалення зубного каменю з усіх зубів за одне відвідування за допомогою 

ультразвукового апарату
1 процедура 268,00

1.31
Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, 

постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані та ін.)
1 процедура 42,00

1.32 Дарсонвалізація порожнини рота 1 процедура 17,00

1.33 Електрофорез кореневих каналів 1 процедура 32,00

1.34 Рентгендіагностика зубів дентальна 1 обстеження 20,00

1.35 Ортопантомографія (панорамний рентгенівський знімок) щелеп 1 обстеження 120,00

розділ I 

п.30
2

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів, якщо ці лікарі (провізори) - 

інтерни: закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на 

умовах контракту

1 послуга 962,00

Керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради                                                                                                                                            Анна ОЛІЙНИК

* -  ПЕРЕЛІК платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджений  постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 


