
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 07 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 183 

 

Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що 

надаються в Комунальному некомерційному 

підприємстві Білоцерківської міської ради «Міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 

 

Розглянувши подання управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради від 

22 листопада 2019 року № 01-23-1846, 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 №4488-81-VII «Про встановлення граничного нормативу рентабельності для 

застосування Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» при розрахунку платних 

медичних послуг», з метою встановлення тарифів на платні медичні послуги в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1», 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 «Міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1» (додається); 

2. Визнати таким, що втратив чинність додаток 6 до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 12 липня 2016 року № 286 «Про тарифи на платні послуги, що надаються 

лікувально-профілактичними закладами м. Біла Церква».  

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

оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.  

4. 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


Додаток

від 07.04. 2020 р. № 183

Підстава: 

ПЕРЕЛІК*

№                   

п/п
Найменування послуги Одиниці виміру

Вартість 

послуги, 

грн.

розділ I I Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями

розділ І, п. 8 1

Медичні огляди:

Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу, а також 

відповідні періодичні профілактичні медичні огляди:

1.1 Медичні огляди лікарями-спеціалістами**:

1.1.1 Огляд долікарняного прийому 1 огляд 9,70

1.1.2 Профілактичний огляд терапевтом 1 огляд 35,80

1.1.3 Профілактичний огляд стоматологом 1 огляд 23,00

1.1.4 Профілактичний огляд отоларингологом 1 огляд 18,00

1.1.5 Профілактичний огляд отоларингологом (з дослідженням вестибулярного апарату) 1 огляд 28,10

1.1.6 Профілактичний огляд офтальмологом 1 огляд 9,30

1.1.7 Профілактичний огляд офтальмологом (з обстеженням гостроти й полів зору) 1 огляд 22,00

1.1.8 Профілактичний огляд хірургом 1 огляд 14,80

1.1.9 Профілактичний огляд невропатологом 1 огляд 20,30

1.1.10 Профілактичний огляд дерматовенерологом (зовнішній огляд) 1 огляд 18,70

1.1.11 Профілактичний огляд дерматовенерологом (+мазок у чоловіків) 1 огляд 30,00

1.1.12 Профілактичний огляд акушером-гінекологом 1 огляд 56,00

1.1.13 Профілактичний огляд акушером-гінекологом (без матеріалів) 1 огляд 20,30

1.2
Медичний профілактичний огляд (чоловіки) (спеціалісти: стоматолог, 

отоларинголог, хірург, дерматовенеролог, невропатолог, голова комісії)
1 огляд

306,60

1.3

Медичний профілактичний огляд (жінки) (спеціалісти: стоматолог, 

отоларинголог, хірург, дерматовенеролог, невропатолог, гінеколог, голова 

комісії)
1 огляд

347,30

до рішення виконавчого комітету

міської ради 

Тарифи на платні послуги, що надає

 Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради 

"Міський центр первинної медико - санітарної допомоги № 1"



розділ І, п. 8 2

Медичні огляди:

Попередні профілактичні медичні огляди для отримання посвідчення водія 

транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за 

направленнями органів державної служби зайнятості):

2.1 Медичний огляд водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів (чоловіки) 1 огляд 272,90

2.2 Медичний огляд водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів (жінки) 1 огляд 268,90

розд. І, п. 13 3
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням 

громадян, що надаються без направлення лікарів

3.1
Діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що 

надаються без направлення лікарів

3.1.1 Електрокардіографія 1 обстеження 27,50

3.1.2 Флюорографія 1 обстеження 13,20

3.1.3 Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря (без укладання декларації) 1 консультація 95,10

3.1.4 Консультація лікаря-отоларинголога (без направлення) 1 консультація 80,10

3.1.5 Консультація лікаря-офтальмолога  (без направлення) 1 консультація 68,20

3.1.6 Консультація лікаря-хірурга  (без направлення) 1 консультація 80,70

3.1.7 Консультація лікаря-невропатолога  (без направлення) 1 консультація 74,50

3.1.8 Консультація лікаря-дерматовенеролога  (без направлення) 1 консультація 88,90

3.1.9 Консультація лікаря-акушера-гінеколога  (без направлення) 1 консультація 104,20

3.1.10 Рентгенографія ОГК в одній проекції 1 обстеження 109,40

3.1.11 Рентгенографія ОГК у двох проекціях 1 обстеження 197,80

3.1.12 Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях 1 обстеження 197,80

3.1.13 Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях 1 обстеження 77,30

3.1.14 Рентгенографія плечових суглобів у одній проекції 1 обстеження 69,30

3.1.15 Рентгенографія ліктьового суглоба в двох проекціях 1 обстеження 77,30

3.1.16 Рентгенографія колоносових пазух 1 обстеження 49,20

3.1.17 Рентгенографія колінних суглобів у двох проекціях 1 обстеження 77,30

3.1.18 Рентгенографія гомілко-ступневих суглобів у двох проекціях 1 обстеження 77,30

3.1.19 Рентгеннографія кисті у двох проекціях 1 обстеження 57,20

3.1.20 Рентгенографія ключиці в одній проекції 1 обстеження 69,30

3.1.21 Рентгенографія трубчастих кісток в двох проекціях 1 обстеження 77,30

3.1.22 Рентгенографія кісток таза 1 обстеження 109,40

3.1.23 Рентгенографія хребта (поперековий відділ) у двох проекціях 1 обстеження 197,80

3.1.24 Рентгенографія ступні в двох проекціях 1 обстеження 77,30



Лабораторні послуги за зверненням громадян, що надаються без 

направлення лікарів

3.1.25 Загальний аналіз крові 1 аналіз 25,30

3.1.26 Загальний аналіз крові (із лейкоформулою) 1 аналіз 69,00

3.1.27 Визначення часу згортання крові 1 аналіз 16,80

3.1.28 Аналіз крові на загальний білірубін 1 аналіз 39,10

3.1.29 Аналіз крові на прямий білірубін 1 аналіз 40,40

3.1.30 Тимолова проба 1 аналіз 17,80

3.1.31 Аналіз крові на глюкозу 1 аналіз 42,30

3.1.32 Аналіз крові на загальний холестерин 1 аналіз 31,70

3.1.33 Аналіз крові на бета-ліпопротеїди 1 аналіз 54,20

3.1.34 Аналіз крові на протромбіновий індекс 1 аналіз 31,60

3.1.35 Аналіз крові на загальний білок 1 аналіз 29,80

3.1.36 Аналіз крові на визначення фібриногену 1 аналіз 28,70

3.1.37 Коагулограма (фібриноген, ПТІ, час згортання) 1 аналіз 71,80

3.1.38 Аналіз крові на РМП 1 аналіз 27,50

3.1.39 Аналіз крові на визначення сіркоглікоїдів 1 аналіз 36,00

3.1.40 Аналіз крові на С-реактивний білок 1 аналіз 16,00

3.1.41 Ревмопроба крові (фібриноген, серомукоїди, СРБ) 1 аналіз 76,60

3.1.42 Аналіз крові на аспартатамінотрансферазу (АСТ) 1 аналіз 33,50

3.1.43 Аналіз крові на аланінамінотрансферазу (АЛТ) 1 аналіз 33,40

3.1.44 Печінкові проби (тимолова, загальний та прямий білірубін, АЛТ, АСТ) 1 аналіз 147,40

3.1.45 Креатинін в крові 1 аналіз 37,20

3.1.46 Сечовина в крові 1 аналіз 30,30

3.1.47 Сечова кислота в крові 1 аналіз 32,90

3.1.48 Загальний аналіз сечі 1 аналіз 27,40

3.1.49 Аналіз сечі за Нечипоренком 1 аналіз 38,40

3.1.50 Аналіз сечі на ацетон 1 аналіз 8,00

3.1.51 Аналіз сечі на діастазу 1 аналіз 17,80

3.1.52 Аналіз калу на приховану кров 1 аналіз 7,00

3.1.53 Аналіз калу на яйця глистів 1 аналіз 32,10

3.1.54 Аналіз калу на цисти лямблій 1 аналіз 21,70

3.1.55 Аналіз виділень на трихомонади та гонорею 1 аналіз 42,60

3.1.56 Забір венозної крові 1 процедура 8,20

3.1.57 Забір венозної крові для загального аналізу крові та глюкози 1 процедура 10,90

3.1.58 Забір венозної крові для біохімічних досліджень 1 процедура 11,50

3.1.59 Забір венозної крові для ПТІ, фібриногену 1 процедура 11,70



3.1.60 Забір капілярної  крові 1 процедура 7,80

розд. І, п. 4
Оздоровчий масаж з метою профілактики захворювань та зміцнення 

здоров'я дорослого населення:

3.1.61 Масаж спини та попереку 1 сеанс 35,20

3.1.62 Масаж шийно-грудного відділу хребта 1 сеанс 35,20

3.1.63 Масаж комірцевої ділянки 1 сеанс 26,40

3.1.64 Загальний масаж 1 сеанс 105,50

розд. І, п. 21

Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, 

страховими організаціями ( в тому числі з Фондом соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України)

3.1.65 Ін’єкція внутрішньовенна 1 процедура 27,40

3.1.66 Ін’єкція внутрішньом'язева 1 процедура 18,30

3.1.67 Вливання інфузійних розчинів 1 процедура 67,40

3.1.68 Забір крові 1 процедура 13,80

3.1.69 Електрофорез 1 процедура 40,20

3.1.70 Діадинамотерапія 1 процедура 48,20

3.1.71 Ампліпульстерапія 1 процедура 48,20

3.1.72 Д'арсонвалізація місцева 1 процедура 32,20

3.1.73 УВЧ-терапія 1 процедура 16,10

3.1.74 Магнітотерапія 1 процедура 32,20

3.1.75 Ультрафіолетове опромінення (кварц) 1 процедура 16,10

3.1.76 Ультразвукова терапія 1 процедура 32,20

розд. І, п. 14 6 Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини 

(діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд)

6.1 Надання послуги з перевезення хворого фельдшерською бригадою ВНМД 1 година 410,20

розд. І, п. 13 3.1
Діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що 

надаються без направлення лікарів

3.1.25 Консультація лікаря з медицини невідкладних станів 1 консультація 61,10

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 


