
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 07 квітня 2020 року                           м. Біла Церква                                                   № 185 

 

Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються 

в Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» 

 

Розглянувши подання управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради від 

22 листопада 2019 року № 01-23-1850, 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 №4486-81-VII «Про встановлення граничного нормативу рентабельності для 

застосування Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро» при розрахунку платних медичних 

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

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківське міське 

патологоанатомічне бюро», 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 «Білоцерківське 

міське патологоанатомічне бюро» (додається). 

2. Визнати таким, що втратив чинність додаток 7 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 надати 

дане рішення для оприлюднення 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


Тарифи 

Підстава: 

ПЕРЕЛІК*

№                   

п/п
Найменування послуги Одиниці виміру Вартість послуги, грн.

розділ І I Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями 

розділ І п. 21 1.

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):

1.1
Патологоанатомічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу 

(гістологічний аналіз) І категорії складності 1 дослідження 197,30

1.2
Патологоанатомічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу 

(гістологічний аналіз) ІІ категорії складності 1 дослідження 269,70

1.3
Патологоанатомічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу 

(гістологічний аналіз) ІІІ категорії складності 1 дослідження 313,60

1.4
Патологоанатомічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу 

(гістологічний аналіз) ІV категорії складності 1 дослідження 488,50

2. Консультація лікаря-патологоанатома 1 консультація 54,90

розділ І п. 32 2. Видача копії протоколу розтину 1 послуга 19,30

розділ ІІ ІІ Послуги з провадження господарської  та/або виробничої діяльності:

розділ ІІ  п.6 1. Підготовка тіла покійного до поховання

1.1 Підготовка тіла покійного до поховання 1 послуга 104,20

1.2 Бальзамування трупів 1 послуга 368,40

розділ ІІ  п.7 2.

Утримання тіл померлих у холодильній камері патологоанатомічного 

бюро після дослідження понад норми перебування, а також тих, що 

знаходиться на зберіганні:

2.1 Утримання тіл померлих в холодильній камері понад норми або на зберіганні 1 доба 239,80

розділ ІІ п.2 3
Транспортні послуги (перевезення вантажів), здійснення вантажних 

робіт:

3.1 Транспортні послуги (перевезення) 10 км 1 послуга 167,00

3.2 Транспортні послуги (перевезення) 15 км 1 послуга 204,70

3.3 Транспортні послуги (перевезення) 20 км 1 послуга 242,50

3.4 Транспортні послуги (перевезення) 25 км 1 послуга 280,20

Додаток 

Білоцерківської міської ради " Білоцерківське міське патологоанатомічне бюро"

до рішення виконавчого комітету

міської ради 

від  07.04. 2020 р.  № 185

на платні послуги, що надає Комунальне некомерційне підприємство



3.5 Транспортні послуги (перевезення) 30 км 1 послуга 317,90

3.6 Транспортні послуги (перевезення) 35 км 1 послуга 355,60

3.7 Транспортні послуги (перевезення) 40 км 1 послуга 393,40

3.8 Транспортні послуги (перевезення) 45 км 1 послуга 431,10

3.9 Транспортні послуги (перевезення) 50 км 1 послуга 468,80

3.10 Транспортні послуги (перевезення) 55 км 1 послуга 506,50

3.11 Транспортні послуги (перевезення) 60 км 1 послуга 544,30

3.12 Транспортні послуги (перевезення) 65 км 1 послуга 582,00

3.13 Транспортні послуги (перевезення) 70 км 1 послуга 619,70

3.14 Транспортні послуги (перевезення) 75 км 1 послуга 657,40

3.15 Транспортні послуги (перевезення) 80 км 1 послуга 695,20

3.16 Транспортні послуги (перевезення) 85 км 1 послуга 732,90

3.17 Транспортні послуги (перевезення) 90 км 1 послуга 770,60

3.18 Транспортні послуги (перевезення) 95 км 1 послуга 808,30

3.19 Транспортні послуги (перевезення) 100 км 1 послуга 846,10

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 


