
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 липня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 412 

 

Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що 

надаються в Комунальному некомерційному підприємстві 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4» 

 
Розглянувши пояснювальну записку управління охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради від 17 червня 2022 року №01-23-377, відповідно до підпункту 2 пункту «а» 

статті 28, частини п’ятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 9 Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента України від 24 лютого 

2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 

березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року №2119-IX «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 18 

квітня 2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року №2212-IX «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 17 травня 

2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року №2263-IX «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 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 закладах освіти» (зі змінами), від 25 грудня 1996 року №1548 «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад 

щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами), рішення Білоцерківської міської ради від 31 

жовтня 2019 року №4490-81-VII «Про встановлення граничного нормативу рентабельності 

для застосування Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківська міська лікарня №4» при розрахунку платних медичних послуг», з метою 

встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня 

№4», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Встановити тарифи на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня 

№4», згідно додатку. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 27 липня 2021 року №509 «Про встановлення тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються в Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківська міська лікарня №4». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 



без ПДВ
ПДВ 

20%
з ПДВ

розділ I Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями

розділ І п.8 1. Медичні огляди:

1.1 Профілактичний наркологічний огляд 1 огляд 239,75 47,95 287,70

1.2 Обов'язковий попередній та  періодичний психіатричний огляд 1 огляд 157,50 31,50 189,00

1.3

Поглиблений профілактичний огляд осіб для отримання довідки обов'язкового попереднього та періодичного 

психіатричного огляду 1 огляд 352,25 70,75 422,70

1.4 Проведення профілактичного медичного огляду 1 огляд 71,75 14,35 86,10

1.5 Проведення медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння 1 огляд 463,00 92,60 555,60

1.6 Проведення медичного огляду на стан наркотичного та алкогольного сп'яніння 1 огляд 917,50 183,50 1101,00

розділ І п.13 2.
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без 

направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

2.1 Консультативна послуга лікаря фахівця 1 огляд 107,25 21,45 128,70

розділ І п.32 3. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби: 

3.1 Видача дублікату сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду 1 дублікат 43,00 8,60 51,60

3.2
Видача дублікату медичної довідки про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних 

оглядів
1 дублікат 43,00 8,60 51,60

3.3 Видача дублікату медичної довідки профілактичного медичного огляду 1 дублікат 23,75 4,75 28,50

* -  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 року №1138 (зі змінами).

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                                                                                                   Анна ОЛІЙНИК                                                                                                         

Тарифи на платні медичні послуги, що надаються в

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради

Додаток

до рішення виконавчого комітету                                        

міської ради

від  08. 07. 2022 року  № 412

Підстава: 

ПЕРЕЛІК*

№                   

п/п
Найменування послуги

Одиниці 

виміру

Вартість послуги, грн.

 «Білоцерківська  міська лікарня №4"
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