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Про встановлення тарифів на платні медичні послуги,  

що надаються в Комунальному некомерційному  

підприємстві Білоцерківської міської ради  

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

 
Розглянувши пояснювальну записку управління охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради від 28 квітня 2021 року №01-23-616, відповідно до підпункту 2 пункту «а» 

статті 28, частини 5 статті 59 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 і комунальних закладах охорони 

здоров'я та вищих медичних навчальних закладах», 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 №4487-81-VII «Про встановлення граничного нормативу рентабельності для 

застосування Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» при розрахунку платних 

медичних послуг», рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 09 

березня 2021 року №165 «Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 22 грудня 2020 року №754 «Про план діяльності 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2021 рік», з метою встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

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

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2» згідно Додатку. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради 

від 07 квітня 2020 року №184 «Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що 

надаються в Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2». 

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

оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


