
Проект 

Про внесення змін в рішення виконавчого 

комітету від 22.03.2017р. №185 «Про 

встановлення тарифів на платні медичні 

послуги»,та від 21.06.2017р.№396 «Про 

погодження тарифів на платні послуги» 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,Постанови 

Кабінету  Міністрів України від 17.09.1996 №1138 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров»я та вищих медичних 

закладах освіти»(зі змінами),Постанови від 25.12.1996р.№1548 «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)» зі (змінами),з метою встановлення тарифів в економічно 

обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг,розглянувши клопотання від 

Комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня №3» 

виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни в додаток №14 до рішення виконавчого комітету від 22.03.2017р. №185 

«Про встановлення тарифів на платні медичні послуги» і викласти його в новій 

редакції,згідно з додатком  (додається). 

2. Внести зміни в додаток №2 до рішення виконавчого комітету від 21.06.2017р. №396 

«Про погодження тарифів на платні медичні послуги» і викласти його в новій 

редакції,згідно з додатком  (додається). 

3. Оприлюднити дане рішення   на сайті підприємств і сайті відділу охорони здоров»я та 

медичного забезпечення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ охорони здоров‘я та медичного 

забезпечення. 

 

 Міський голова                                                           С.В.Надал 

 



Додаток №  

до рішення виконавчого комітету 

№___________ від___________ 

 

 

ТАРИФИ 

на медичні послуги, що надаються 

Комунальним некомерційним підприємством «Міської комунальної лікарні №3»ТМР 

 

№ 

з/п 
Вид медогляду, відповідно характеру виконуваних робіт  

Вартість 

медичного 

огляду, 

грн. 

 

1 2 15 

ГОСПРОЗРАХУНКОВІ ПОСЛУГИ 

1 
Медичний огляд на отримання медичної довідки форми № 083/о щодо 

придатності до керування транспортним засобом  

 попередній медичний огляд кандидатів у водії 314,13 

 періодичний медичний огляд кандидатів у водії 265,75 

 проходження флюорографії 35,35 

 огляд лікаря-гінеколога + забір мазка 36,33 

      

2 
Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння 

зброї 212,45 

      

3 
Медичний огляд для отримання медичної довідки (ф. № 082/о) про стан 

здоров"я громадян Ураїни, які виїжджають а кордон:   

 жінки  219,64 

 чоловіки  183,31 

4 

Медичний огляд:                                        

при влаштуванні на роботу;                      

робота з шкідл.і небезп.факторами;          

держслужбовці форма 133/о  

  жінки  327,34 

  чоловіки  291,01 

5 
Форма первинної облікової документації № 086/о  

«Медична довідка (лікарський консультативний висновок)  

 жінки  284,88 

 чоловіки  248,55 

№ 

з/п 
Вид медогляду, відповідно характеру виконуваних робіт 

Вартість 

медичного 

огляду 

6 
Проведення попереднього профілактичного медичного огляду (при 

влаштуванні на роботу) (особова медична книжка):    

 жінки  207,23 

 чоловіки  178,51 

7 Проведення періодичного профілактичного медичного огляду   



(підприємства продовольчої торгівлі, ринки, гуртовні). Сфера санітарно-

гігієнічного обслуговування (перукарні, гуртожитки, сауни, хімчистки). 

ДДЗ, спеціалі-зовані дитячі заклади.  (особова медична книжка):  

 жінки (1 півріччя) 115,88 

 жінки (2 півріччя) 87,16 

 чоловіки (1 півріччя) 87,16 

 чоловіки (2 півріччя) 87,16 

8 

Проведення періодичного профілактичного медичного огляду 

(підприємства громадського харчування). Водоканал,Лікувально-

профілактичні заклади.  (особова медична книжка):    

 жінки (1 півріччя) 180,88 

 жінки (2 півріччя ) 152,16 

 чоловіки (1 півріччя ) 152,16 

 чоловіки (2 півріччя) 152,16 

9 Проведення періодичного профілактичного медичного огляду (навчальні 

заклади, освіта)  (особова медична книжка):    

 жінки  142,18 

 чоловіки  113,46 

10 

Проведення періодичного профілактичного медичного огляду 

(адміністрація, водії громадського транспорту, готелі, працівники 

культури, розважальних закладів, фармацев-тичної промисловості)  

(особова медична книжка):    

 жінки  115,88 

 чоловіки  87,16 

 

 ФЛЮОРОГРАФІЯ  35,35 

 

Міський голова                                                               С.В.Надал 



Додаток №  

до рішення виконавчого комітету 

№___________ від___________ 

 

ТАРИФИ 

на медичні послуги, що надаються 

Комунальним некомерційним підприємством «Міської комунальної лікарні №3»ТМР 

 

№ 

п/п 

 

Назва   послуги 
 

Вартість 1 

послуги, 

грн. 

 Лабораторія   

11 Біохімічний аналіз крові (Білірубін, АЛТ, АСТ, Білок, Глюкоза) 90,45 

12 Біохімічний аналіз крові (Білірубін, АЛТ, АСТ) пакет № 4 51,30 

13 Загальний аналіз крові ( гематологічний аналізатор) 37,65 

14 Визначення групи крові та резус - фактору 30,87 

15 Цукор крові 22,05 

16 Коагулограма 50,40 

17 Загальний аналіз сечі 30,85 

18 Аналіз сечі по Нечипоренко 29,77 

19 РМП-крові 28,15 

20 Аналіз калу на яйця глист 52,20 

21 Ревмопроби (СРБ, Р.Ф, АсЛО, фібриноген загальний, сіромукоїд) 39,14 

22 Діастаза сечі 24,45 

23 Аналіз крові на тромбоцити 22,20 

24 Тест  толерантності до глюкози (цукор крові 3 рази) 66,15 

 Забір крові   

25 Забір крові на (біохімічний аналіз) 24,60 

26 Забір крові на (резус – фактор) 24,60 

27 Забір матеріалу для серологічного дослідження на черевний тиф 26,35 

28 Забір крові на Бруцельоз 24,60 

29 Забір крові на (резистентність еритроцитів) 24,58 

30 Аналіз крові на Резистентність еритроцитів 25,55 

31 АУДІОТЕСТЕР (аудіо грама по базових частотах) 26,26 

32 Обстеження  вестебюлярного  апарату 26,26 

33 Н В S - антиген 47,07 

34 Забір на Н В S - антиген 24,50 

35 Рентгенологічне обстеження (розм.30х40) 61,85 

 Огляд лікарів   

36 Електрокардіограма 30,50 

37 Пневмотахометрія 30,85 

38 Спірометрія 35,08 

39 Динамометрія 35,08 

40 Огляд стоматолога 38,70 

41 Огляд дерматовенеролога 28,55 

42 Огляд дерматовенеролога + забір мазка 36,16 

43 Огляд ендокринолога 54,47 

44 Огляд онколога 52,16 

45 Огляд уролога 56,70 

46 Огляд ортопеда 50,80 



47 Огляд інфекціоніста 53,03 

48 Огляд хірургом 53,30 

49 Огляд отоларингологом 26,30 

50 Огляд офтальмологом 24,45 

51 Огляд невропатологом 26,10 

52 Огляд терапевтом 27,90 

53 Огляд  гінеколога +  забір  мазка 36,33 

 Медичні довідки  

54 Медична довідка прийому у лікаря гінеколога 38,35 

55 Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, 

ф 083/о    ( дублікат ) 

28,78 

56 Вартість отримання дублікату довідки водіям та отримання дозволу на 

зброю( дублікат ) 

25,58 

 Поселення в гуртожиток   

57 Огляд терапевта 27,90 

58 Огляд дерматовенеролога 28,55 

59 Флюрографія 35,35 

   

60 Видача бланку ОМК-1                                                            

(особиста медична книжка) 
 

5,65 

61 Видача медичної карти  огляду осіб для визначення 

спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом 

здоров'я  
 

3,25 

ПОЛІКЛІНІЧНІ ПОСЛУГИ 

 Лабораторія   

62 Біохімічний аналіз крові (Білірубін, АЛТ, АСТ, Білок, Глюкоза) 90,45 

63 Біохімічний аналіз крові (Білірубін, АЛТ, АСТ) 51,30 

64 Біохімічний аналіз крові ( на лужну фосфатазу) 24,60 

65 Біохімічний аналіз крові ( на холінестеразу) 26,20 

66 Біохімічний аналіз крові ( на Гама- глютамілтранспептидазу (ГГТФ) 26,20 

67 Біохімічний аналіз крові ( на копропорфірин) 24,60 

68 Загальний аналіз крові ( на базофільну зернистість еритроцитів) 26,20 

69 Аналіз крові на тільця Гейнця 26,20 

70 Аналіз крові на  ретикулоцити  26,20 

71 Аналіз крові на тромбоцити 27,60 

72 Загальний аналіз крові   29,50 

73 Визначення групи крові та резус - фактору 23,78 

74 Цукор крові 22,05 

75 Загальний аналіз сечі 25,65 

77 РМП-крові 23,10 

 Лабораторія   

78 Біохімічний аналіз крові      (всі види досліджень - 22) 

Глюкоза,білірубін,АЛТ,АСТ,альфа амілаза Кінетична, тімолова 

проба,лужна,фосфатаза,холестерин,  

В-ліпопротеїди,тригліцериди,креатинін,сечовина,білок,ЛПВЩ,ЛПНЩ, 

калій,натрій,кальцій,хлориди,фосфор неорганічний, 

залізо сивороточне,сечова кислота,ГГТ. 

514,53 

79 Біохімічний аналіз крові      (передопераційний № 1) 

Білірубін,АЛТ,АСТ,амілаза кінетична, 

199,60 



калій,натрій,глюкоза,сечовина,білок. 

80 Біохімічний аналіз крові      (передопераційний № 2) 

Білірубін,АЛТ,АСТ,амілаза кінетична, 

калій,натрій,глюкоза,сечовина,білок,креатинін. 

214,60 

81 Біохімічний аналіз крові         (  «Ниркові проби»  ) 

Сечовина,креатинін,сечова кислота.  

71,40 

82 Біохімічний аналіз крові            ( «Ліпідограма» ) 

Холестерин,вліпопротеїди,тригліцериди,креатинін,сечовина,білок,ЛПВ

Щ,ЛПНЩ. 

164,16 

83 Біохімічний аналіз крові      ( «Печінкові проби № 1» ) 

Білірубін,АЛТ,АСТ,тімолова проба. 

72,67 

84 Біохімічний аналіз крові      ( «Печінкові проби № 2» ) 

Білірубін,АЛТ,АСТ, тімолова проба,амілаза кінетична 

101,20 

85 Біохімічний аналіз крові      ( «Печінкові проби № 3» ) 

Білірубін,АЛТ,АСТ, тімолова проба, лужна фосфатаза,ГГТ.. 

121,84 

 

 Вартість 

проходження медичного огляду для кандидатів на навчання у військовій 

кафедрі 

 

86 Біохімічний аналіз крові:  

(Білірубін, АЛТ, АСТ, Білок, Глюкоза) 

90,45 

87 Загальний аналіз крові (гематологічний аналізатор) 37,65 

88 Визначення групи крові та резус - фактору 23,78 

89 Загальний аналіз сечі 25,65 

 Біохімічний аналіз крові по видах:  

90 глюкоза 25,20 

91 білірубін фракційно (прямий,.не прямий) 24,00 

92 ALT, AST 25,20 

93 амілаза кінетична 28,52 

94 Тімолова проба 23,47 

95 Лужна фосфатаза 22,87 

96 Холестерин 24,00 

97 В-ліпопротеїди 24,00 

98 тригліцериди 22,30 

99 креатинін 21,76 

100 сечовина 24,00 

101 білок 24,10 

102 ЛПВЩ, ЛПНЩ 24,00 

103 Калій 23,47 

104 Натрій 25,10 

105 Кальцій 24,00 

106 Хлориди 26,30 

107 Фосфор неорганічний 25,20 

108 Залізо сироваточне 25,10 

109 Сечова кислота 25,64 

110 ГГТ 26,30 

111 Коефіцієнт ентерогенності 24,00 

   

112 Добове моніторування ЕКГ 182,98 

   

113 Підрахунок лейкоцитарної формули 24,60 



114  ВИЗНАЧЕННЯ  швидкості  осідання еритроцитів ( ШОЕ) 21,72 

 ДІАГНОСТИЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ  

115 Електрокардіограма 38,20 

116 Флюорографія 35,35 

117 Рентгенологічне обстеження (розм. 13 х 18)  без плівки 27,76 

118 Рентгенологічне обстеження (розм. 18 х 24)  без плівки 30,15 

119 Рентгенологічне обстеження (розм. 24 х 30)  без плівки 32,68 

120 Рентгенологічне обстеження (розм. 30 х 40)   без плівки 37,08 

121 Рентгенологічне обстеження (розм. 13 х 18) 44,03 

122 Рентгенологічне обстеження (розм. 18 х 24) 54,20 

123 Рентгенологічне обстеження (розм. 24 х 30) 55,90 

124 Рентгенологічне обстеження (розм. 30 х 40) 61,85 

125 У З Д (печінка + жовчний міхур і протоки + підшлункова + селезінка) 56,56 

126 У З Д (нирки + надниркові залози) 39,52 

127 У З Д (матка + яєчники) 48,46 

128 У З Д (сечовий міхур + передміхурова залоза) 41,50 

129 У З Д (плевральна порожнина) 44,12 

130 У З Д (ехокардіографія) 66,40 

131 Езофагогастродуоденофіброскопія 89,55 

132 Езофагогастродуоденофіброскопія (з біопсією) 91,46 

133 Ректоскопія 80,92 

134 Ректоскопія (з біопсією) 89,02 

135 Колоноскопія тотальна  156,65 

136 Колоноскопія тотальна (з біопсією) 159,25 

137 Перебування в денному стаціонарі (1л/ день) 60,00 

138 Перебування в палаті громадян за їх бажанням з поліпшеним сервісом 

обслуговування (1л/ день) 

94,78 

139 Перебування в палаті та обслуговування медичним персоналом 

іноземних громадян (1 л/день) 

205,00 

140 Спірографія    (ПТМ) 29,15 

141 Спірографія    (ЖЄЛ) 29,15 

142 Спірографія    (ФЖЄЛ) 29,15 

143 Спірографія    (МВЛ) 29,15 

144 Пневмотахометрія 30,85 

 Прийом у гінеколога  

145 Первинний прийом у лікаря гінеколога 

+ забір мазка 

52,16 

146 Повторний прийом у гінеколога+ забір мазка 49,30 

147 Прийом у лікаря гінеколога (забір мазка + оглядовий набір) 59,55 

 РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ  ВІДДІЛЕННЯ  

148 Дарсонвалізація 28,38 

149 Ультразвук 26,75 

150 Лазеротерапія 25,50 

151 У В Ч  «Е к р а н »  27,10 

152 У В Ч- 66 (прогрівання пазух носа) 26,75 

153 М И Т – 11(магніто лазер) 26,75 

154 М И Т – 11 (ультразвук) 26,75 

155 Електроаерозольтерапія 27,10 

156 Аромотерапія (4 пацієнти) 53,58 

157 Парафіно-озокеритові аплікації  

(на область суглобів кистей рук і стоп) 

34,22 



158 Парафіно-озокеритові аплікації  

(на область ліктьових, плечових, колінних, гомілково-ступневих суглобів 

) 

36,94 

159 Парафіно-озокеритові аплікації  

(на область попереку, грудної клітки, живота) 

36,94 

160 Інфрапелоїдотерапія (на область кисті) 43,54 

161 Інфрапелоїдотерапія (на область ліктя) 43,54 

162 Інфрапелоїдотерапія (на область колінного або гомілково-ступневого 

суглобу) 

43,54 

163 Грязеві аплікації (променево- зап’ясний , ліктьовий, г/ступневий 

суглоби)  

43,54 

164 Грязеві аплікації (плечовий, колінний суглоби, на «трусикові зону)  43,54 

165 Грязеві аплікації (кульшовий суглоб, поперековий відділ хребта, на 

живіт, грудну клітку)  

43,54 

166 Мікрохвильова резонансна терапія 39,65 

167 Гідроколонотерапія 183,25 

168 Ампліпульс 36,24 

169 ЛФК 29,45 

170 ДМХ - Хвиля 38,94 

171 Оздоровчий масаж    (1,0 умовна одиниця) 79,27 

172 Оздоровчий масаж   (1,5 умовних одиниць) 83,90 

173 Оздоровчий масаж   (2,0 умовних одиниці) 80,95 

174 Оздоровчий масаж   (2,5 умовних одиниці) 83,90 

175 Оздоровчий масаж   (3,0 умовних одиниці) 91,68 

176 Оздоровчий підводний масаж 117,30 

177 Оздоровчі  в а н н и 71,40 

178 Сухий витяг 76,11 

179 Голкорефлексотерапія 42,00 

180 Голкорефлексотерапія*  

(хворим з діагнозом «Люмбоішалгія») 

76,00 

181 Аурікулярна акупунктура 30,00 

182 Поверхнева багатоголчаста акупунктура 30,00 

183 П л а т о 29,50 

184 Прогрівання (моксами, аромопаличками, сигаретами з полину) 26,75 

   

185 ПЕРЕДРЕЙСОВИЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ВОДІЇВ В  ТЕРАПЕВТА 45,00 

186 Аналіз крові на малярійний плазмодій 117,46 

187 Запис результату з флюорографії на диск (з диском)  37,60 

188 Запис на диск 29,10 

189 Глікемічний  профіль 55,95 

190 Забір крові для ТзОВ «Румед-Т»  22,20 

 Реабілітаційне відділення   

191 Режим стимуляції м’язів черевної порожнини  65,30 

192 Режим стимуляції м’язів плечового поясу або спини  65,30 

193 Режим стимуляції м’язів талії  65,30 

194 Режим стимуляції м’язів плеча або передпліччя  65,30 

195 Режим стимуляції м’язів грудей  85,15 

196 Режим стимуляції м’язів стегна(передня та задня поверхня) 85,15 

197 Режим стимуляції м’язів ягодиць ( на одну ягодицю)  62,36 

198 Режим стимуляції м’язів ягодиць (одночасно на 2 ягодиці)  73,75 

199 Режим стимуляції м’язів гомілок (задня поверхня)  65,30 



200 Методика для схуднення № 1 (талія і живіт)  85,15 

201 Методика для схуднення № 2 (ягодиці, стегна, гомілки)  85,15 

202 Методика для схуднення № 3 (молочні залози)  62,36 

203 Методика для схуднення № 4 (верхні кінцівки)  73,75 

 Консультація   лікарів   

204 Консультація лікаря невропатолога 54,77 

205 Консультація лікаря офтальмолога 55,16 

206 Консультація лікаря отоларинголога 56,00 

207 Консультація лікаря інфекціоніста 53,03 

208 Консультація лікаря гастроентеролога 54,75 

209 Консультація лікаря дерматовенеролога 56,20 

210 Консультація лікаря хірурга 53,30 

211 Консультація лікаря ендокринолога 54,77 

212 Консультація лікаря уролога 56,70 

213 Консультація лікаря терапевта 45,00 

214 Консультація лікаря ортопеда 50,80 

215 Консультація лікаря хірурга-онколога 52,16 

216 Консультація лікаря кардіолога 52,66 

217 Консультація лікаря пульмонолога 54,77 

218 Консультація лікаря Фізіотерапевта 59,42 

219 Амбулаторна картка 38,00 

220 Послуги пралень за договорами 17,87 

221 Вартість стажування лікаря – інтерна (за місяць) 491,34 

 Стоматологічні послуги  

222 Консультація стоматолога 34,55 

223 Гігієна ротової порожнини 34,55 

224 Анастезія (убістезін) 80,90 

 Пломби  хімічні:  

225 Евікрол:                                         маленька 113,85 

                                                          велика 137,95 

226 Комполюкс:                                  маленька 140,90 

                                                           велика 150,00 

227 Харізма: (фотополімер):              маленька 219,60 

                                                          середня 241,60 

                                                           велика 250,45 

                                                        реставрація 281,25 

228 Nexcomp:                                       маленька 250,45 

                                                           велика 270,25 

                                                        реставрація 295,00 

229 Склоіономер (Кетак):                 маленька   171,70 

                                                          велика 185,00 

230 Зняття пломби 43,00 

231 Пломбування каналу:              ендометазоном 109,90 

                                                     сіалаплексом 96,90 

                                                        резодентом 85,90 

232 Контрольна пломба 26,00 

233 Розкриття одного каналу 52,95 

234 Розкриття запломбованого каналу 109,00 

235 Розкриття анкетованого каналу 128,90 

236 Розкриття пульпарної камери 45,00 



237 Промивання каналу антисептиком 52,95 

238 Встановлення анкерного штифта 109,80 

239 Прокладка «адгезор» 29,00 

240 Прокладка «лайф» 34,55 

241 Прокладка фото полімерна 45,00 

242 Зняття каменю механічно (1 щелепа) 107,85 

243 Зняття каменю ультразвуком (1 щелепа) 162,85 

244 Полірування (1 щелепа) 45,00 

245 Відбілювання зуба (1 одиниця) 76,95 

Хірургічні послуги 

246 Видалення однокореневого зуба 107,85 

247 Видалення багато кореневого зуба 163,70 

248 Складне видалення 196,70 

 Забір  

249 Забір на тифодизентерійну групу 10,00 

250 Забір з зіву, носа на патогенняй стафілокок 10,00 

251 Аналіз на  тифодизентерійну групу 28,50 

252 Аналіз з зіву, носа на патогенняй стафілокок 24,05 

253 Аналіз калу на (яйця глист, ентеробіоз) 45,95 

254 Мазок на флору (гінекологія) 15,80 

255 

Відшкодування фактичних видатків за            

  Альбумін 10%  (100 мл.) 

941,33 

256 

Відшкодування фактичних видатків за           

   Альбумін 20% (100 мл.) 

1951,30 

257 

Відшкодування фактичних видатків за           

 Плазму свіжоморожену (100 мл.) 

234,58 

258 

Відшкодування фактичних видатків за  

Еритроцити (100 мл.) 

209,55 

259 

Відшкодування фактичних видатків за 

 Еритроцити відмиті (1 доза) 

250,92 

260 

Відшкодування фактичних видатків за  

Тромбоцити, відновлені з дози крові  (1 доза) 

266,92 

 Оперативні втручання  

261 Сафенектомія 973,78 

262 Герніопластика (грижа) 675,28 

263 Лапаротомія (нефректомія) 1012,78 

264 Лапараскопія 442,43 

265 Ліпома 441,33 

266 Кругова пластика обличчя 656,51 

267 Дермоліпектомія 1015,46 

268 Ендопротезування молочних залоз 600,47 

269 Двобічна клаповухість 526,57 

270 Аденомектомія 711,40 

271 Варикоцеле 405,25 

272 Фімоз 406,51 

273 Водянка (орхектомія) 410,18 

274 Апендектомія 620,75 



275 Хірургічна обробка 579,57 

276 Транс уритральна резекція "ТУР" 373,26 

277 Металоостеосинтез 680,42 

278 Галюс- Вальгус 552,05 

279 Артроскопія 454,03 

280 Ампутація кінцівок 669,44 

 Наркози  

281 Довенний наркоз 723,90 

282 Довенний з штучною вентиляцією легень 809,01 

283 Провідникова анастезія 805,75 

284 Спінальна анастезія 513,39 

285 Епідуральна анастезія 763,52 

286 Ендотрахіальний наркоз 981,22 

 КРІОТЕРАПІЯ  

287 Ванни для рук 55,28 

288 Ванни для ніг 63,43 

289 Магнітотерапія 47,08 

290 Кріотерапія 59,17 

291 Ультразвук 40,97 

292 Лазеротерапія 44,30 

293 Солюкс лампа 54,95 

 ПРОЦЕДУРА ОБЄМНОГО ПНЕВМОПРЕСИНГУ  

294 

ПРОЦЕДУРА ОБЄМНОГО ПНЕВМОПРЕСИНГУ    (голова, ліктьовий 

суглоб, променевозапясний суглоб, гомілковоступневий суглоб) 

65,00 

295 

ПРОЦЕДУРА ОБЄМНОГО ПНЕВМОПРЕСИНГУ                                                 

(грудний та поперековий відділи, верхні кінцівки, тазовий пояс, 

плечовий пояс) 

75,00 

296 

ПРОЦЕДУРА ОБЄМНОГО ПНЕВМОПРЕСИНГУ                                                 

(нижня кінцівка, кульшовий суглоб) 

85,00 

 

Міський голова                                                               С.В.Надал 



 

Аналіз 

регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету 

«Про встановлення тарифів на платні медичні послуги» 

 
1. Визначення та аналіз проблеми 

 

На сьогодні медичними комунальними підприємствами надаються платні послуги, 

перелік яких затверджений Постановою КМ України від 17 вересня 1996 р. №1138 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони 

здоров'я та вищих медичних закладів освіти». 

Тарифи на платні медичні послуги формуються закладами охорони здоров’я із 

застосуванням нормативно-витратного методу на підставі державних і галузевих норм 

оплати праці, норм часу, норм використання матеріальних ресурсів, цін на лікарські 

засоби і вироби медичного призначення та витрат, пов'язаних з управлінням та 

обслуговуванням установи тощо. Ці тарифи встановлюються без прибутку. 

Єдина методика обрахунку платних медичних послуг на сьогоднішній день 

законодавчо не затверджена, тому тарифи на платні медичні послуги економічно 

обґрунтовуються та затверджуються виходячи з фактичних витрат по кожному 

лікувально-профілактичному закладу окремо і на кожну послугу окремо. 

В зв’язку з розширенням спектру діяльності комунaльного некомерційного 

підприємства «Міська комунальна лікарня № 3» виникає потреба у встановленні нових 

тарифів на медичні послуги. Крім того, в зв’язку із зростання заробітної плати та 

фактичних затрат на надання медичних послуг виникає потреба у зміні розміру вже 

встановлених тарифів. 

 

Основні групи (підґрупи), на які справляється вплив при підготовці проекту 

розпорядження: 

 

Групи(підгрупи) Так Ні 

Громадяни +  

Держава +  

Суб’єкти господарювання +  

У тому числі суб’єкти малого підприємництва +  

 
Для вирішення проблеми, пов'язаної із розширенням послуг, які планують надавати 

зазначені комунальні підприємства охорони здоров'я, пропонується встановити тарифи на 

платні послуги згідно з додатками. 

 

2. Визначення цілей прийняття рішення  

 

Основною метою прийняття зазначеного рішення є встановлення тарифів в 

економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг, забезпечення 

доступності послуг для всіх верств населення незалежно від рівня їх грошових доходів, 

забезпечення стабільного функціонування медичних комунальних підприємств міста по 

ефективному безперебійному наданню послуг населенню, сприяння збільшенню 

надходжень до спеціального фонду бюджету, що в свою чергу будуть направлятися на 

заходи, пов'язані з виконанням основних функцій комунальних підпpиємств, які частково 

забезпечені асигнуваннями із загального фонду бюджету та у відповіднocті до норм 

Постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. №659 «Про затвердження 

переліку груп власних надходжень установ, вимог щодо їх утворення та напрямів 

використання». 



Платні послуги, що надаються населенню міста, являються додатковими послугами 

медичних комунальних підприємств і здійснюються окремо від основної діяльності 

закладів.  

 

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення встановлених 

цілей  

 

а) Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 Не встановлювати тарифи на платні послуги 

Альтернатива 2 Встановлення тарифів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 25.12.96р. №1548 на рівні, нижче eкономічно 

обґрунтованого рівня 

Альтернатива 3 Встановлення тарифів відпoвідно до Постанови Кабінету Міністрів 

від 25.12.96 №1548 на економічно обґрунтованому рівні 

 

б) Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

Види 

альтернатив 

Вигоди Втрати 

Альтернатива 1 Не передбачаються Суперечить вимогам Постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 грудня 1996 року 

№1548: «Не забезпечує контролю за діяльністю 

комунальних підприємств зі сторони міської 

ради, в тому числі шляхом встановлення 

тарифів на платні послуги які можуть 

надаватися комунальними підприємствами» 

Альтернатива 2 Реалізація владних 

повноважень, 

прозорий механізм 

розрахунків за 

отримані платні 

послуги 

Зобов’язання міського бюджету щодо 

часткового покриття витрат закладу за надання 

послуг з медичного обслуговування за рахунок 

загального фонду бюджету, замість 

спрямування цих коштів на придбання нового 

обладнання та устаткування, підвищення 

кваліфікації  фахівців, тощо 

Альтернатива 3 Реалізація владних 

повноважень, 

прозорий механізм 

розрахунків за 

отримані платні 

послуги 

Не передбачаються 

 

в)Оцінка впливу на сферу інтересів громадян  

 

Види 

альтернатив 

Вигоди Втрати 

Альтернатива 1 Не передбачаються Непрозорий механізм сплати за 

отримані платні медичні послуги 

Альтернатива 2 Оплата за отримані платні 

послуги в меншому розмірі 

Погіршення якості отриманих послуг за 

рахунок відсутності джерел для 

надання послуг з медичного 

обслуговування відповідно до 



стандартів 

Альтернатива 3 Прозорий механізм 

розрахунків за отримані 

платні медичні послуги 

належної якості 

Оплата за отримані платні медичні 

послуги за економічно обґрунтованими 

тарифами 

 

г) оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктiв господарювання 

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що підпадають 

під дію регулювання, од. 

х х х 1 1 

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотки 

   12,5 12,5 

 

Враховуючи, що при встановленні запропонованих тарифів на нові послуги заклад 

матиме змогy покривати всі витрати по їх наданню, покращувати кваліфікаційний рівень 

фахівців та забезпечувати необхідний рівень матеріально-технічного забезпечення, 

єдиним способом розв'язання вищезазначеної проблеми є видання зазначеного 

регуляторного акту. 

 

 4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей  

 

За вирішення проблем приймається встановлення тарифів на послуги, запропоновані 

проектом рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради «Про встановлення 

тарифів на платні медичні послуги» на економічно обґрунтованому рівні. 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблем) 

Бал 

результативності 

(за чотирибальною 

системою) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного 

балу 

Альтернатива 1 1 Оскільки тарифи на платні медичні послуги 

підлягають державному регулюванню 

місцевими органами виконавчої влади, за 

допомогою ринкових механізмів проблема не  

може бути розв’язана 

Альтернатива 2 3 У разі встановлення тарифів на рівні нижче 

економічно обгрунтованогo, частково 

вирішується проблема реалізації державної 

цінової політики, але матимуть місце 

зобов'язання місцевих бюджетів за 

відшкодування закладу охорони здоров я 

різниці між економічно обґрунтованими та 

встановленими тарифами 

Альтернатива 3 4 3 оптимальним варіантом збалансування 

інтересів держави, громадян та суб’єктів 

господарювання 

 

Рейтинг Аргументи щодо обраної альтернативи/ 

причини відмови від альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх цінників на 

дію запропонованого 



регуляторного акту 

Альтернатива 1 Аргументи для переваги відсутні. Відмова 

реалізувати повноваження та запобігти проявам 

корупції шляхом вимагання від громадян плати 

за отримані послуги у вигляді благодійних 

внесків, розмір яких визначається суб'єктивно, а 

від суб'єктів господарювання - плати за 

тарифами, не затвердженими у встановленому 

порядку 

  х 

Альтернатива 2 Аргументи для переваги відсутні. Причина для 

відмови від цієї альтернативи є зобов'язання 

місцевих бюджетів по відшкодуванню різниці в 

тарифах, створення передумов для погіршення 

якості наданих платних медичних послуг 

  х 

Альтернатива 3 Причини для відмови відсутні, обрана 

альтернатива є найбільш раціональним 

варіантом врахування інтересів всіх основних 

групп, на яких проблема справляє вплив 

 х 

 

5. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв'язання визначеної проблеми.  

 

Проектом рішення виконавчого комітету «Про встановлення тарифів на платні 

медичні послуги» встановлюються тариф на послуги медичного характеру шляхом 

встановлення тарифів на медичні послуги, які надаються на платній основі для 

комунальних підприємств охорони здоров'я міста. Державне регулювання цін і тарифів 

здійснюється згідно із Законом України «Про ціни і ціноутворення».  

Згідно ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 місцеві органи виконавчої влади 

регулюють тарифи на платні послуги, що надають лікувально- профілактичні заклади 

охорони здоров'я. Регульовані тарифи торкаються тільки тих медичних послуг, що 

надаються державними і комунальними медичними закладами. Цінова політика 

медичного закалу в значній мірі залежить від виду ринку, кожний із яких ставить свої 

проблеми в галузі ціноутворення. Державне регулюваня тарифів стримує їх ріст на ринку 

медичних послуг. Тарифи встановлюються на економічно обґрунтовму рівні без прибутку. 

Базою для визначення тарифів на послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з 

безпосереднім їх наданням.  

Основними складовими собівартості медичних послуг, які надає лікувально-

профілактичний заклад є: 

- заробітна плата основного медичного персоналу;  

- нарахування на заробітну плату; 

- матеріали (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення); 

- інші прямі витрати (витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний 

медичний інвентар, тощо); 

- загальновиробничі витрати; 

- адміністративні витрати. 

Забезпечення умов покращення результатів фінансово-господарської діяльності 

закладу в умовах недофінансування галузі, жорсткої конкуренції на ринку медичних 

послуг потребує постійного підвищення якості медичних послуг, оновлення матеріальної 

бази, підвищення кваліфікації медичного персоналу, що можливо лише при наявності 

коштів на ці заходи. Здійснення усіх завдань може бути впроваджено тільки при достатній 

кількості коштів. 

 



6. Оцінка вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, яким 

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 

фізичні та юридичні особи, як повинні впроваджувaти або виконувати ці вимоги 

 

На сьогодні комунальні підприємства «Міська комунальна лікарня №3» 

комунальним багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, належать до 

комунальної власності територіальної громади м. Тернополя і підпорядковані відділу 

охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради. 

Платні послуги дають можливість забезпечити покриття першочергових потреб 

медичних підприємств та компенсувати витрат пов'язані з їх наданням  

Введення рішенням регульовaних тарифів на послуги забезпечує можливість 

користуватись ними широким верствам населення і спрямовано на забезпечення 

соціальної захищеності та забезпечення належної якості послуг. Враховуючи, що 

встановлення тарифів здійснюються шляхом публічного обговорення, то тарифи 

встановлюватимуться з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. На дію 

регуляторного акта можуть вплинути такі економічні зовнішні фактори, як підвищення 

тарифів на комунальні послуги, розмір мінімальної заробітної плати, тощо, при яких 

розмір тарифів на платні медичні послуги маже бути переглянутий. 

У разі прийняття регуляторного акту виконавчим органом Тернопільської міської 

ради будуть реалізовані повноваження, надані Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. 

№1548, а встановлені розміри тарифів забезпечать закладу беззбиткову роботу та 

можливість залучити кошти на поліпшення матеріально-технічної бази.  

Виконання вимог даного рішення не потребує додаткових витрат виконавчого органу 

Тернопільської міської рад. 

Узагальнені результати оцінки очікуваних вита витрат, які понесуть зацікавлені 

сторони при виконанні вимог регуляторного акту, наведені в таблиці.  

 

№ 

п/п 

Об’єкт впливу Витрати Вигоди 

1 Держава; 

Виконавчий орган 

Тернопільської міської 

ради 

Витрат не зазнає Дотримання вимог діючого 

законодавства стосовно 

процедури прийняття 

регуляторного акта, виконання 

повноважень, наданих Урядом 

щодо державного регулювання 

цін/тарифів 

2 Суб’єкти 

господарювання  

Комунальне 

некомерційному 

підприємство «Міська 

комунальна лікарня № 

3» 

Відсутність можливості 

швидко змінювати 

розмір тарифів за надані 

послуги у разі зміни 

економічних умов 

Поповнення бюджетних 

призначень, фінансовий стан 

закладу буде покращуватись, 

гарантоване покриття всіх 

витрат за надані послуги. 

Отриманий прибуток буде 

спрямовано на удосконалення 

матеріально-технічної бази 

установ, підвищення рівня 

заробітної плати працівників 

відповідно до урядових рішень 

та Наказів Міністерства 

охорони здоров'я України. 

3 Споживач; 

Населення; 

Оплата за oтримані 

послуги за економічно – 

Прозорість забезпечення 

стабільного економічно 



Суб’єкти 

господарювання; 

обґрунтованими 

тарифами 

обґрунтованого рівня тарифів, 

участь у обговоренні проекту 

регуляторного акту, надання 

зауважень та пропозицій. 

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта  

 

Термін дії регуляторного акту не обмежений і залежить від економічної стабільності 

в країні. Регуляторний акт діє до будь яких змін на законодавчому рівні, розмірів витрат у 

складі собівартості послуг. Якщо такі зміни призвели до підвищення собівартості, буде 

запроваджено процедуру внесення змін до регуляторного акту, або прийняття нового акту 

у встановленому порядку.  

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

 

Основними показниками результативності даного peгуляторного акта визначені такі 

показники: 

- розмір надходжень до бюджетів різного рівня – передбачається зростання 

відрахування до бюджетів різних рівнів унаслідок стабільної роботи лікувально-

профілактичних установ за рахунок збільшені бази оподаткування; 

- кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія 

акту, яким встановлюються тapифи на платні медичні послуги відповідно до вимог 

чинного законодавства, а саме Комунальне некомерційному підприємство «Міська 

комунальна лікарня № 3»  

- кількість суб'єктів господарювання, які будуть здійснювати медичне 

обслуговування за договорами: 65 суб’єктів господарювання, 4 страхових компаній.  

- кількість отриманих платних послуг (крім медичної допомоги), які будуть 

надаватися фізичним особам за їх зверненням – 8000 осіб. 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту 

 

Результативність регуляторного акту буде здійснюватися за допомогою проведення 

відстеження статистичних даних та фінансових звітів.  

 

 

Начальник відділу охорони здоров»я 

та медичного забезпечення  

Тернопільської міської ради                                                               Р.Д.Левчук 

  


