Проект
Про внесення змін в рішення виконавчого
комітету від 22.03.2017р. №185 «Про
встановлення тарифів на платні медичні
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 підприємства «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр»
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни в додатки №№1-12 до рішення виконавчого комітету від 22.03.2017р.
№185 «Про встановлення тарифів на платні медичні послуги» і викласти їх в новій
редакції,згідно з додатками (додаються).
2. 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
по комунальному підприємству " Тернопільський міський
лікувально-діагностичний центр" Тернопільської міської ради
НА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ПО НАКАЗУ
МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
№ 240 від 29.04.2010р.
"Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій залізничного транспорту,метрополітенів та підпрємств міжгалузевого
промислового залізничного транспорту України"***

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вартість послуги в грн.
Назва медичної послуги

для чоловіків

Огляд терапевта
Огляд невропатолога
Огляд отоларинголога
Огляд офтальмолога
Огляд акушер-гінеколога
Огляд хірурга
Цитологічне дослідження
Загальний аналіз крові
Аналіз сечі загальний
Кров на цукор
ЕКГ
Флюорографія
Аналіз калу на скриту кров
Висновок ЛЕК
Разом :

17,79
17,79
18,96
18,96

38,39
24,69
10,99
40,91
21,65
3,95
28,73

17,79
17,79
18,96
18,96
36,44
27,46
44,55
38,39
24,69
10,99
40,91
21,65
3,95
28,73

270,27

351,26

27,46

*** Примітка:
Працівники до 40 років

Міський голова

для жінок

Надал С.В.

Додаток №_______________
до рішення виконавчого комітету
№__________ від ______________
Тарифи
по комунальному підприємству " Тернопільський міський
лікувально-діагностичний центр" Тернопільської міської ради
НА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ПО НАКАЗУ
МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
№ 240 від 29.04.2010р.
"Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій залізничного транспорту,метрополітенів та підпрємств міжгалузевого
промислового залізничного транспорту України"***
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Назва медичної послуги
Огляд терапевта
Огляд невропатолога
Огляд отоларинголога
Огляд офтальмолога
Огляд акушер-гінеколога
Огляд хірурга
Цитологічне дослідження
Загальний аналіз крові
Аналіз сечі загальний
Кров на цукор
ЕКГ
Флюорографія
Вимірювання очного тиску
Холестерин
Аналіз калу на скриту кров
Функція зовнішнього дихання
УЗД ОЧП
Ехокардіографія
Висновок ЛЕК
Всього по основному огляду :

Додатковий огляд
1 Огляд кардіолога
2 В- ліпопротеїди
3 Аудіометрія
Всього по додатковому огляду :
*** Примітка:
Працівники після 40 років

Вартість послуги в грн.
для чоловіків
для жінок
17,79
17,79
17,79
17,79
18,96
18,96
18,96
18,96
36,44
27,46
27,46
44,55
38,39
38,39
24,69
24,69
10,99
10,99
40,91
40,91
21,65
21,65
23,71
23,71
13,54
13,54
3,95
3,95
40,12
40,12
120,03
120,03
81,29
81,29
28,73
28,73
548,96
629,95

22,23
15,66
49,04

22,23
15,66
49,04

Міський голова

Надал С.В.
Додаток №_______________
до рішення виконавчого комітету
№__________ від _______________

Тарифи
на медичні послуги, що надаються
комунальним підприємством "Тернопільський міський
лікувально-діагностичний центр" Тернопільської міської ради

Назва послуги

Вартість
послуги,грн.

Послуги поліклінічного відділення
Огляд лікаря-терапевта
Антропометрія з визначенням індексу маси тіла
Огляд хворого лікарем -терапевтом з отриманням консультативного
висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Огляд лікаря-отоларинголога
Вестибулярний апарат (обертова проба)
Аудіометрія
Огляд хворого лікарем -отоларингологом з отриманням
консультативного висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Маніпуляція отоларингологічна малої складності
Маніпуляція отоларингологічна середньої складності
Маніпуляція отоларингологічна підвищеної складності
Амбулаторне оперативне втручання малої складності
Амбулаторне оперативне втручання середньої складності
Амбулаторне оперативне втручання високої складності
Огляд лікаря-дерматовенеролога
Огляд хворого лікарем -дерматовенерологом з отриманням
консультативного висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Огляд лікаря-невропатолога
Динамометрія
Дослідження вібраційної чутливості
Холодова проба
Огляд хворого лікарем -невропатологом з отриманням
консультативного висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта

17,79
14,83
59,29
29,64
18,96
19,75
49,04
63,20
31,61
39,51
55,32
71,12
89,20
114,68
152,91
23,84
76,68
34,10
17,79
10,36
13,35
14,83
59,29
29,64

Індивідуальний план рухової активності та дієтичного харчування
Огляд лікаря-хірурга
Огляд хворого лікарем -хірургом з отриманням консультативного
висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Індивідуальний план рухової активності та дієтичного харчування
Маніпуляція хірургічна малої складності
Маніпуляція хірургічна середньої складності
Маніпуляція хірургічна підвищеної складності
Амбулаторне оперативне втручання малої складності
Амбулаторне оперативне втручання середньої складності
Амбулаторне оперативне втручання високої складності
Огляд лікаря- офтальмолога
Периметрія (дослідження поля зору)
Визначення внутрішньоочного тиску
Очне дно
Визначення гостроти зору
Дослідження основних функцій зору на апараті "Візус"
Периметрія на кольори
Корекція зору
Огляд хворого лікарем -офтальмологом з отриманням консультативного
висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Маніпуляція офтальмологічна малої складності
Маніпуляція офтальмологічна середньої складності
Маніпуляція офтальмологічна підвищеної складності
Амбулаторне оперативне втручання малої складності
Амбулаторне оперативне втручання середньої складності
Амбулаторне оперативне втручання високої складності
Огляд лікаря-гінеколога
Кольпоскопія
Медогляд ( без медикаментів)
Огляд хворої акушер -гінекологом з отриманням консультативного
висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Консультування з питань планування сім'ї
Гінекологічний масаж
Забір матеріалу для кольпоцитології та бактеріоскопії
Маніпуляція гінекологічна малої складності
Маніпуляція гінекологічна середньої складності
Маніпуляція гінекологічна підвищеної складності
Амбулаторне оперативне втручання малої складності
Амбулаторне оперативне втручання середньої складності
Амбулаторне оперативне втручання високої складності
Огляд лікаря-стоматолога
Огляд лікаря-кардіолога
Огляд хворого лікарем -кардіологом з отриманням консультативного
висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Індивідуальний план рухової активності та дієтичного харчування
Огляд лікаря-уролога

14,83
27,46
71,70
31,61
15,8
39,51
55,32
71,12
89,2
114,68
152,91
18,96
24,68
23,71
23,71
7,91
31,61
25,06
20,56
63,20
31,61
39,51
55,32
71,12
89,2
114,68
152,91
36,44
31,61
20,56
79,08
31,61
94,81
47,41
31,61
39,51
55,32
71,12
90,97
116,95
155,91
13,55
22,23
59,29
29,64
14,83
27,46

Обстеження передміхурової залози
Огляд хворого лікарем -урологом з отриманням консультативного
висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Маніпуляція урологічна малої складності
Маніпуляція урологічна середньої складності
Маніпуляція урологічна підвищеної складності
Амбулаторне оперативне втручання малої складності
Амбулаторне оперативне втручання середньої складності
Амбулаторне оперативне втручання високої складності
Огляд лікаря-ендокринолога
Огляд хворого лікарем -ендокринологом з отриманням
консультативного висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Індивідуальний план рухової активності та дієтичного харчування
Огляд лікаря-інфекціоніста
Огляд хворого лікарем -інфекціоністом з отриманням консультативного
висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Лікар-пульмонолог
Огляд хворого лікарем -пульмонологом з отриманням консультативного
висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Лікар-ревматолог
Огляд хворого лікарем -ревматологом з отриманням консультативного
висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Лікар-онколог
Огляд хворого лікарем -онкологом з отриманням консультативного
висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Маніпуляція онкологічна малої складності
Маніпуляція онкологічна середньої складності
Маніпуляція онкологічна підвищеної складності
Амбулаторне оперативне втручання малої складності
Амбулаторне оперативне втручання середньої складності
Амбулаторне оперативне втручання високої складності
Лікар-гастроентеролог
Огляд хворого лікарем -гастроентерологом з отриманням
консультативного висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Індивідуальний план рухової активності та дієтичного харчування
Вимірювання артеріального тиску
Висновок комісії
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
Клінічні лабораторні дослідження
Загальний аналіз крові
Кількість тромбоцитів
Кількість базофільної зернистості еритроцитів
Аналіз крові на час згортання і довготу кровотечі
Аналіз крові на червоний вовчак (LE-клітини)

16,41
71,7
31,61
39,51
55,32
71,12
89,2
114,68
152,91
17,79
59,29
29,64
14,83
20,47
68,18
34,10
17,79
59,29
29,64
22,23
59,29
29,64
27,46
71,7
31,61
39,51
55,32
71,12
89,2
114,68
152,91
17,79
59,29
29,64
14,83
3,22
28,73

38,39
17,39
31,04
18,69
33,46

Аналіз сечі загальний
Аналіз сечі на цукор
Аналіз сечі на ацетон
Аналіз сечі на жовчні пігменти
Аналіз крові на ретикулоцити
Аналіз дуоденального вмісту
Аналіз калу на я/глист
Аналіз калу на скриту кров
Аналіз калу на гострики
Аналіз сечі за Нечипоренком
Аналіз калу (копрограма)
Аналіз виділення із сечостатевих органів
Аналіз виділень на гормональне дзеркало
Аналіз мокроти ( нативний )
Аналіз плевральної рідини, ексудатів, трансудатів, синовіальної рідини
Аналіз калу на стронгілоїди
Аналіз крові на малярію
Аналіз мокроти на мікобактерії туберкульозу
Аналіз крові на гематокрит
Біохімічні лабораторні аналізи
Аналіз крові на загальний білок (біуретовим методом)
Аналіз крові на білірубін (по Ендрашеку)
Дослідження глюкози крові
Аналіз крові на глікемічний профіль
Аналіз на визначення кальцію в крові
Аналіз крові на сечовину
Аналіз крові на Тімолову пробу по Хуерго-Попперу
Аналіз крові на активність лужної фосфотази (ферментативним
методом)
Аналіз крові на вміст сечової кислоти (уріказним методом)
Аналіз крові на активність альфа-амілази (по Каравею)
Аналіз крові на сіромукоїди
Аналіз крові на загальний холестерин
Аналіз крові на вміст креатиніну (по Яффе-Попперу)
Коагулограма
Аналіз крові на активність амінотрансферез ( АЛТ,АСТ) в сироватці
крові (по Райтману і Френкелю)
Аналіз крові на вміст В-ліпопротеїдів
Аналіз крові на групу та резус-приналежність ( з допомогою цоліклонів)

24,69
8,33
3,49
3,15
18,54
15,06
21,60
3,95
15,39
25,82
45,40
25,92
26,07
13,01
35,82
21,45
25,96
17,74
5,76

Аналіз крові(специфічні реакції на сифіліс- експрес-метод)
Аналіз крові на СРБ ( латексний метод)
Аналіз крові на АСЛ-О
Аналіз крові на ревматоїдний фактор ( латексний метод)
Аналіз крові тригліцериди
Аналіз крові на ліпідний спектр
Цитологічні методи досліджень
Цитологічне дослідження гінекологічного мазка

8,08
6,58
6,24
3,72
23,76
10,52

9,03
13,89
10,99
35,24
11,82
15,07
8,95
8,35
16,80
12,34
29,15
13,54
13,98
50,49
36,90
15,55
31,20

44,55

Цитологічне дослідження аспірату порожнини матки
Цитологічне дослідження пунктатів
Цитологічне дослідження ексудатів, трансудатів
Цитологічне дослідження зішкрябів та відбитків з поверхонь
Дослідження ендоскопічного матеріалу
Дослідження ендоскопічного матеріалу при катетеризації бронхів
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
ЕКГ стандартна в 12 відведеннях на багатоканальних
електрокардіографах (автоматизованих)
ЕКГ при повному ВЕМ-дослідженні (велоергометрія )
ЕКГ з визначенням варіабельності серцевого ритму
Ехокардіографія з доплерівським аналізом
ЕКГ на апараті ''XOLTER''
Реовазографія судин кінцівок (РВГ) з медикаментозними тестами
Реоенцефалографія (РЕГ) з медикаментозними тестами
Функція зовнішнього дихання
Доплерографія судин

40,91
114,52
38,26
81,29
87,48
54,63
50,25
40,12
51,63

РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Флюорографія ( профілактична )
Флюорографія ( діагностична )
Рентгенографія зубу
Рентгенографія черепа бокова з турецьким сідлом
Рентгенографія черепа в 2-х проекціях
Рентгенографія кісток носа
Рентгенографія скроневих кісток по Стенверсу,Майєру, Шюлеру
Рентгенографія нижнєщелепового суглобу
Рентгенографія нижньої щелепи
Рентгенографія стравоходу з котрастною речовиною
Рентгенографія оглядова легень
Рентгенографія легень в 2-х проекціях
РТГ-графія оглядова черевної порожнини
Рентгенографія , рентгеноскопія стравоходу,шлунку, 12-ти палої кишки
Ірігографія Р-2 та ірігоскопія Р-2
Оглядова урографія Р-1
Видільна урографія ( екскреторна ) Р-3
Рентгенографія нирок оглядова
Рентгенографія пальців в 2-х проекціях
Рентгенографія кісток кистей в 2-х проекціях
Рентгенографія променево-зап'ястних суглобів в 2-х проекціях
Рентгенографія локтевих суглобів в 2-х проекціях
Рентгенографія передпліччя в 2-х проекціях
РТГ-графія плечових кісток в 1-й проекції
Рентгенографія плечового суглобу
Рентгенографія лопаток
Рентгенографія грудини в 2-х проекціях
Рентгенографія шийного відділу хребта в 2-х проекціях
РТГ-графія грудного відділу хребта в 1-й проекції

21,65
28,21
27,72
92,94
101,88
53,08
67,06
72,59
54,12
153,54
55,72
100,21
88,76
136,19
388,66
63,74
200,94
107,50
28,65
32,79
56,50
64,55
63,55
19,58
19,58
68,31
54,65
76,43
48,06

43,02
49,90
77,74
46,76
48,97
78,98

Рентгенографія грудного відділу хребта в 2-х проекціях
Рентгенографія ступні в 2-х проекціях
Рентгенографія поперекового відділу хребта в 2-х проекціях
Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта в 1-ій проекції
Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта в 2-х проекціях
Рентгенографія ключиць,грудини,ключичних з'єднань
Рентгенографія ребер
Рентгенографія стегна
Рентгенографія колінного суглобу в 2-х проекціях
Рентгенографія кульшових суглобів (дисплазія вроджених вивихів )
Рентгенографія миски
РТГ-графія гомілки в 1-ій проекції
Рентгенографія гомілок в 2-х проекціях

94,93
59,38
94,93
53,34
60,82
48,97
54,29
52,43
74,48
45,22
50,00
25,19
52,43

Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА
УЗД: печінка,жовчний міхур,жовчні протоки,підшлункова
залоза,селезінка

38,17

УЗД: печінка, жовчний міхур,жовчні протоки
УЗД:підшлункова залоза
УЗД: селезінка та судини портальної системи
УЗД:печінка
УЗД: жовчний міхур та жовчні протоки
УЗД: нирки,надниркові залози, сечовий міхур з визначенням
залишкової сечі, передміхурова залоза
УЗД: нирки та надниркові залози
УЗД: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі
УЗД: передміхурова залоза
УЗД: яєчки
УЗД: нирки,надниркові залози, сечовий міхур з визначенням
залишкової сечі, матка,яєчники
УЗД: простата та сечовий міхур
УЗД: матка,яєчники
УЗД: матка при вагітності, пренальне обстеження стану плода
УЗД: лімфатичні вузли
УЗД : щитовидна залоза
УЗД : молочні залози ( з двох сторін)
УЗД : м'які тканини
ЕНДОСКОПІЯ
Езофагогастродуоденоскопія
Взяття матеріалу на гістологічне дослідження методом щіпкової
біопсії
Взяття матеріалу на цитологічне дослідження
Ректоскопія
Експрес - діагностика хелікобактеріоза
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Психофізіологічне обстеження працівника , який зайнятий на роботах
підвищеної небезпеки та тих,що потребують професійного добору- 1 вид
робіт

120,03
46,52
46,52
46,52
32,42
32,42
118,49
46,52
32,42
32,42
32,42
134,13
60,61
46,85
132,59
46,52
60,61
90,32
48,06
191,88
50,01
26,47
100,55
44,95
113,53

Психофізіологічне обстеження працівників ,який зайнятий на роботах
підвищеної небезпеки та тих,що потребують професійного добору- 2
види робіт
Психофізіологічне обстеження працівників , який зайнятий на роботах
підвищеної небезпеки та тих,що потребують професійного добору- 3
види робіт
ПОСЛУГИ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Огля лікаря фізіотерапевта
Огляд хворого лікарем -фізіотерапевтом з отриманням
консультативного висновку
Розробка індивідуальної схеми лікування пацієнта
Електролікування
Гальванізація
Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними
струмами, постійного та (диадинамічні, синусоїдальні, модульовані та
ін.)
Електрофорез порожнини рота ( носа,вуха)
Електростимуляція м'язів
Діадинамотерапія
СМХ терапія, ДМХ, МРТ
Електроаналгезія
Дарсонвалізація місцева
Дарсонвалізація порожнини рота ( носа, вуха)
УВЧ-терапія
Магнітотерапія
Світлолікування
Загальне і місцеве УФ-опромінювання
Опромінювання іншими джерелами світла
Лікування ультразвуком
Ультразвукова терапія
Ультрафонофорез
Масажні процедури ( без медикаментів)
Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім'яної ділянок)
Масаж обличчя (лобової, навколовушкової, навколоочної ділянок,
середньої та нижньої щелепи)
Масаж шиї
Масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV
грудного хребця, передньої поверхні грудної клітини до II ребра)
Масаж верхньої кінцівки надпліччя та ділянки лопатки
Масаж верхньої кінцівки
Масаж плечового суглоба (верхньої третини плеча, ділянки плечового
суглоба та надпліччя тієї ж сторони)
Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя ділянки
ліктьового суглоба та нижньої третини плеча)
Масаж променево-зап'ястного суглоба (проксимального відділу кисті,
ділянки променево-зап'ястного суглоба та передпліччя
Масаж кисті та передпліччя

180,29

213,81

17,79
59,29
29,64
28,24

33,08
24,38
37,93
37,93
37,93
57,30
28,24
23,40
20,02
28,24
18,57
18,57
28,24
33,08
23,40
23,40
23,40
30,19
37,93
30,19
23,40
23,40
23,40
23,40

Масаж ділянки грудної клітини (ділянки передньої поверхні грудної
клітини від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок
спини від VII шийного до I поперекового хребця)
Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця та від лівої до
правої середньої аксилярної лінії; попереково-крижову ділянку)
Масаж м'язів передньої черевної порожнини
Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до
нижніх сідничних схилів)
Сегментарний масаж попереково-крижової ділянки
Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки
від лівої до правої середньої аксилярної лінії)
Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та
ділянки спини до I поперекового хребця, від лівої до правої задньої
аксилярної лінії)
Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта
Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та поперековокрижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії
Масаж нижньої кінцівки
Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна,
сідничної та попереково-крижової ділянки)
Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки
тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони)
Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного
суглоба та нижньої третини стегна)
Масаж гомілково-стопного суглоба (проксимального відділу ступні,
ділянки та нижньої третини гомілки)
Масаж ступні та гомілки
ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
Первинний огляд хворого ( включає запис анамнезу,фізичних
обстежень,запланованої програми діагностики та лікування)
Повторний огляд амбулаторного хворого ( включає запис
анамнезу,фізичного обстеження,контролю призначеного лікування)
Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання
лікаря,який лікує ,іншим лікарям для спеціальної оцінки стану та
подальшого лікування )
Консультування з питань гігієни ( оцінка стану ротової
порожнини,визначення факторів ризику захворювань,індивідуальний
підбір засобів догляду за ротовою порожниною, розробка схеми
дієтичного харчування)
Знеболювання провідникове ( анестетик,карпульний шприц)
Знеболювання провідникове ( анестетик, шприц)
Знеболювання інфільтраційне ( анестетик,карпульний шприц)
Знеболювання інфільтраційне ( анестетик, шприц)
Видалення зуба просте( включаючи витрати часу на огляд
хворого,заповнення документації)
Видалення зуба просте( включаючи витрати часу на огляд
хворого,заповнення документації)- карпульний шприц
Видалення зуба просте( включаючи витрати часу на огляд
хворого,анестезію,заповнення документації) - шприц

44,71
30,19
23,40
23,40
30,19
37,93

37,93
52,44
44,71
30,19
37,93
18,57
23,40
23,40
23,40

16,30
16,30

16,30

91,70
17,27
16,30
9,12
8,15
32,60
33,57
32,60

Видалення зуба складне ( включаючи витрати часу на огляд
хворого,анестезію,заповнення документації) при використанні
наконечника прямого, бора твердосплавного)
Проведення ремінералізуючої терапії (фторлак)
Проведення ремінералізуючої терапії (фтороплен)
Зняття м'ягкого зубного нальоту з усіх зубів
Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх
зубів
Полірування зубів содоструменевим апаратом
Накладання девіталізуючої пасти та пов'язки
Альвеоліт (1 сеанс)
Екстирпація нерва зуба
ПУЛЬПІТ,ПЕРІОДОНТИТ
Вскриття періодонтитного зуба
Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба
Лікування ,яке закінчується пломбуванням каналів
однокореневий зуб

58,21
19,19
17,72
30,29
137,06
137,46
24,25
42,14
17,94
135,24
39,36

тіедент
форідент

151,91
145,16

тіедент
форідент

180,06
173,31

тіедент
форідент

209,39
199,96
123,08

цеміон
белацин
адгезор
RIVA SC
евікрол
комполюкс
лателюкс

63,08
62,23
62,20
116,30
79,38
86,55
102,80
34,80
9,78
8,43
35,85
8,65

цеміон
белацин
адгезор
RIVA SC
евікрол
комполюкс

63,67
62,82
62,79
116,89
79,65
87,14

двокореневий зуб

трьохкореневий зуб

Розпломбування кореневого каналу зуба
Накладання пломб після лікування

Розкриття абсцесу , дренування
Лікувальна прокладка
Ізолююча прокладка
Встановлення штифта внутрішньоканального латунного
Встановлення штифта гутаперчевого пломбувального
КАРІЄС
Лікування карієсу,яке закінчується пломбою

лателюкс

115,09

цеміон
белацин
адгезор
RIVA SC
евікрол
комполюкс
лателюкс

112,57
111,72
111,69
125,05
112,26
119,75
123,18
8,46
16,12
29,12

Відновлення зруйнованої коронки пломбуванням

Накладання тимчасової пломби
Видалення тимчасової пломби
Видалення постійної пломби
ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
Первинне обстеження хворого ( включає запис анамнезу , фізичних
обстежень, запланованої програми лікування)
Обстеження зубів
Пальпаторне обстеження ротової порожнини
Визначення ступеня рухомості зубів
Зняття відбитку (упін )
Зняття відбитку (стомафлекс )
Зняття відбитку (зетаплюс )
Одиночна штампована металева коронка
Штампована коронка облицьована пластмасою
Одиночна пластмасова коронка
Штампована коронка у мостоподібному протезі
Фасетка у штамповано -паяному мостоподібному протезі
Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному протезі
Штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному
протезі
Пластмасова коронка у мостоподібному протезі
Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі
Вкладка , виготовлена лабораторно ( металева)
Виготовлення лапки
Спайка деталей
Зняття суцільнолитої коронки
Зняття штампованої коронки
Зняття пластмасової коронки
Цементування коронки(адгезор)
Цементування коронки(кетакцем)
Виготовлення знімного протезу з 1 зубом
Виготовлення знімного протезу з 2 зубами
Виготовлення знімного протезу з 3 зубами
Виготовлення знімного протезу з 4 зубами
Виготовлення знімного протезу з 5 зубами
Виготовлення знімного протезу з 6 зубами
Виготовлення знімного протезу з 7 зубами

21,35
7,12
7,12
14,24
30,35
45,35
62,85
161,95
270,41
189,64
161,95
229,21
106,52
270,41
189,64
127,46
168,82
24,99
27,77
53,37
10,67
10,67
33,14
52,70
553,66
564,31
568,00
584,07
665,08
668,33
671,57

Виготовлення знімного протезу з 8 зубами
Виготовлення знімного протезу з 9 зубами
Виготовлення знімного протезу з 10 зубами
Виготовлення знімного протезу з 11 зубами
Виготовлення знімного протезу з 12 зубами
Виготовлення знімного протезу з 13 зубами
Виготовлення знімного протезу з 14 зубами
Вибіркове пришліфовування горбиків зубів
Клінічне перебазування знімного протезу ( з корекцією)
Лабораторне перебазування знімного протезу ( з корекцією)-фторакс
Лабораторне перебазування знімного протезу ( з корекцією)- протакрил
Приварка 1-го кламера
Приварка 2-ох кламерів
Починка перелому протезу
Починка подвійного перелому протезу
Приварка 2-ох зубів і починка базису
Приварка 1-го зуба в протезі
Приварка 2-ох зубів в протезі
Приварка 3-ох зубів в протезі
Виготовлення ложки індивідуальної з базисної пластмаси -фторакс
Виготовлення ложки індивідуальної з самотвердіючої пластмаси протакрил

674,80
678,04
679,55
684,53
687,77
696,50
704,30
32,53
138,74
344,42
346,12
156,87
169,26
91,15
114,92
217,23
149,59
167,50
183,85
145,10

Вибіркове пришліфування зубів
Корекція знімного протезу
Повторне цементування коронки(адгезор)
Повторне цементування коронки(кетакцем)
Припасування та фіксація куксової вкладки із штифтом
Припасування та фіксація ортопедичної капи
Препарування зуба під штамповану коронку
Препарування зуба під пластмасову коронку
Препарування зуба під фарфорову коронку
Препарування зуба під металопластмасову коронку
Препарування зуба під суцільнолиту коронку
Препарування зуба під металокерамічну коронку
Препарування зуба під куксову вкладку із штифтом
Зняття металопластмасової коронки
Зняття металокерамічної коронки
Визначення центральної оклюзії

108,02
12,19
149,41
42,70
33,14
52,70
71,14
42,70
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
28,46
14,24
14,24
35,58

Припасування каркаса суцільнолитого металопластмасового або
металокерамічного протеза з уступом
Підготовка гіпсової моделі для виготовлення безпосереднього протеза
Зняття відбитка індивидуальною ложкою

56,93
32,53
21,35

Ізоляція торуса

Міський голова

Надал С.В.

Додаток №_______________
до рішення виконавчого комітету
№__________ від ______________

Тарифи
по комунальному підприємству "Тернопільський міський
лікувально-діагностичний центр" Тернопільської міської ради

НА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ПО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ № 252 ВІД 20.10.1999Р.
" ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИДАЧІ МЕДИЧНОЇ ДОВІДКИ ДЛЯ
ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ( ЛІЦЕНЗІЇ ) НА ОБ'ЄКТ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назва медичної послуги

Вартість послуги , в грн.

Основний огляд
Огляд терапевта
Огляд невропатолога
Огляд отоларинголога
Огляд офтальмолога
Загальний аналіз крові
Аналіз сечі загальний
Кров на цукор
ЕКГ
Дослідження основних функцій зору на
апараті "Візус"
Бланк на об'єкт дозвільної системи
Висновок комісії
Всього по основному огляду :

Міський голова

17,79
17,79
18,96
18,96
38,39
24,69
10,99
40,91
39,51
4,50
28,73
261,22

Надал С.В.

Додаток №_______________
до рішення виконавчого
комітету
№_______ від _____________
Тарифи
по комунальному підприємству " Тернопільський міський
лікувально-діагностичний центр" Тернопільської міської ради

НА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ПО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ
№ 280 від 23.07.2002 р.
"Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів
працівників окремих професій,виробництв і організацій,діяльність яких пов'язана з
обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб"
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

Найменування послуг

Вартість послуги грн.

Огляд терапевта
Огляд отоларинголога
Огляд дерматовенеролога
Огляд стоматолога
Мазки на гонорею
Дослідження на гельмінти
Дослідження крові на сифіліс
Висновок комісії
Всього по основному огляду :

17,79
18,96
23,84
13,55
25,92
21,60
8,08
28,73
158,47

Додатковий огляд
Флюорографія
Особиста медична книжка
Всього по додатковому огляду :

21,65
4,80

Міський голова

Надал С.В.

Додаток №_______________
до рішення виконавчого комітету
№__________ від ______________

Тарифи
по комунальному підприємству " Тернопільський міський
лікувально-діагностичний центр" Тернопільської міської ради

НА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ПО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ
№ 246 від 21.05.2007року
" Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій "
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва медичної послуги
Огляд терапевта
Огляд невропатолога
Огляд отоларинголога
Огляд акушер-гінеколога
Огляд офтальмолога
Огляд хірурга
Огляд дерматовенеролога
Цитологічне дослідження
Загальний аналіз крові
Аналіз сечі загальний
ЕКГ
Висновок комісії
Всього по основному огляду :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Додатковий огляд
Флюорографія
Рентгенографія органів грудної клітки
Фунція зовнішнього дихання
Аудіометрія
Вестибулярний апарат ( обертова проба)
Визначення білірубіну
АСТ, АЛТ
Аналіз крові на базофільну зернистість та
ретикулоцити
Аналіз крові на тромбоцити
Всього по додатковому огляду :

Міський голова

Вартість послуги в грн.
для
для жінок
чоловіків
17,79
17,79
17,79
17,79
18,96
18,96
36,44
18,96
18,96
27,46
27,46
23,84
23,84
44,55
38,39
38,39
24,69
24,69
40,91
40,91
28,73
28,73
257,52

338,51

21,65
55,72
40,12
49,04
19,75
13,89
36,90

21,65
55,72
40,12
49,04
19,75
13,89
36,90

31,04
17,39

31,04
17,39

Надал С.В.

Додаток №_______________
до рішення виконавчого комітету
№_________ від ______________

Тарифи
по комунальному підприємству " Тернопільський міський
лікувально-діагностичний центр" Тернопільської міської ради
НА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ПО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ І МВС УКРАЇНИ
№ 65/80 від 31.01.2013року
" ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД КАНДИДАТІВ
У ВОДІЇ
ТА ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ"
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2

Назва медичної послуги
Огляд терапевта
Огляд хірурга
Огляд невропатолога
Огляд отоларинголога
Огляд офтальмолога
Загальний аналіз крові
Аналіз сечі загальний
Кров на цукор
Вестибулярний апарат ( обертова проба)
ЕКГ
Бланк довідки
Висновок комісії
Всього по основному огляду :
Додатковий огляд
Флюорографія
Аналіз крові на групу та резус приналежність
Всього по додатковому огляду :

Міський голова

Вартість послуги
для чоловіків

в грн.

для жінок

17,79
27,46
17,79
18,96
18,96
38,39
24,69
10,99
19,75
40,91
4,50
28,73
268,92

17,79
27,46
17,79
18,96
18,96
38,39
24,69
10,99
19,75
40,91
4,50
28,73
268,92

21,65

21,65

28,09

28,09

Надал С.В.

Додаток №_______________
до рішення виконавчого комітету
№_________ від _______________
Тарифи
по комунальному підприємству " Тернопільський міський
лікувально-діагностичний центр" Тернопільської міської ради
ПРЕЙСКУРАНТ
НА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ПО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ
№ 728 від 27.08.2010 р.
"Про порядок диспансеризації населення "
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва медичної послуги
Огляд терапевта
Огляд акушер-гінеколога
Огляд дерматовенеролога
Цитологічне дослідження
Загальний аналіз крові
Аналіз сечі загальний
Кров на цукор
Дослідження крові на сифіліс
Висновок комісії
Всього по основному огляду :

1
2
3
4
5
6

Додатковий огляд
Огляд хірурга
Огляд отоларинголога
Огляд невропатолога
Огляд офтальмолога
Флюорографія
ЕКГ
Всього по додатковому огляду :

Міський голова

Вартість послуги
для чоловіків
17,79

в грн.

для жінок

38,39
24,69
10,99
8,08
28,73

17,79
36,44
23,84
44,55
38,39
24,69
10,99
8,08
28,73

152,51

233,50

27,46
18,96
17,79
18,96
21,65
40,91

27,46
18,96
17,79
18,96
21,65
40,91

23,84

Надал С.В.

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 комунального підприємства
«Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» 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)
Громадяни
Держава
Суб’єкти господарювання
У тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так
+
+
+
+

Ні

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
Альтернатива 1
Альтернатива 2
Альтернатива 3

Опис альтернативи
Не встановлювати тарифи на платні послуги
Встановлення тарифів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 25.12.96р. №1548 на рівні, нижче eкономічно
обґрунтованого рівня
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
Альтернатива 1

Вигоди

Втрати

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»
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
Не передбачаються

Альтернатива 2

Реалізація владних
повноважень,
прозорий механізм
розрахунків
за
отримані
платні
послуги

Альтернатива 3

Реалізація владних
повноважень,
прозорий механізм
розрахунків
за
отримані
платні
послуги

в)Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Види
альтернатив
Альтернатива 1
Альтернатива 2

Альтернатива 3

Вигоди
Не передбачаються

Втрати

Непрозорий механізм сплати за
отримані платні медичні послуги
Оплата за отримані платні Погіршення якості отриманих послуг за
послуги в меншому розмірі рахунок відсутності джерел для
надання послуг з медичного
обслуговування відповідно до
стандартів
Прозорий механізм
Оплата за отримані платні медичні

розрахунків за отримані
платні медичні послуги
належної якості

послуги за економічно обґрунтованими
тарифами

г) оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктiв господарювання
Показник
Великі
Кількість суб’єктів
х
господарювання, що підпадають
під дію регулювання, од.
Питома вага групи у загальній
кількості, відсотки

Середні
х

Малі
х

Мікро
1

Разом
1

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)
Альтернатива 1

1

Альтернатива 2

3

Альтернатива 3

4

Рейтинг

Альтернатива 1

Бал
результативності
(за чотирибальною
системою)

Коментарі щодо присвоєння відповідного
балу

Оскільки тарифи на платні медичні послуги
підлягають державному регулюванню
місцевими органами виконавчої влади, за
допомогою ринкових механізмів проблема не
може бути розв’язана
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
3 оптимальним варіантом збалансування
інтересів держави, громадян та суб’єктів
господарювання
Аргументи щодо обраної альтернативи/
причини відмови від альтернативи

Аргументи для переваги відсутні. Відмова
реалізувати повноваження та запобігти проявам
корупції шляхом вимагання від громадян плати

Оцінка ризику
зовнішніх цінників на
дію запропонованого
регуляторного акту
х

Альтернатива 2

Альтернатива 3

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
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
Причини для відмови відсутні, обрана
альтернатива є найбільш раціональним
варіантом врахування інтересів всіх основних
групп, на яких проблема справляє вплив

х

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 лікувальнопрофілактичний 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 комунальне підприємство «Тернопільський міський лікувальнодіагностичний центр» є комунальними багатопрофільними лікувально-профілактичними

закладами, 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.
№
Об’єкт впливу
п/п
1
Держава;
Виконавчий орган
Тернопільської міської
ради

2

3

Витрати

Вигоди

Витрат не зазнає

Дотримання вимог діючого
законодавства стосовно
процедури прийняття
регуляторного акта, виконання
повноважень, наданих Урядом
щодо державного регулювання
цін/тарифів
Суб’єкти
Відсутність можливості Поповнення бюджетних
господарювання
швидко змінювати
призначень, фінансовий стан
Комунальне
розмір тарифів за надані закладу буде покращуватись,
підприємство
послуги у разі зміни
гарантоване покриття всіх
Тернопільський міський економічних умов
витрат за надані послуги.
лікувальноОтриманий прибуток буде
діагностичний центр»
спрямовано на удосконалення
Комунальне
матеріально-технічної бази
некомерційному
установ, підвищення рівня
підприємство «Міська
заробітної плати працівників
комунальна лікарня №
відповідно до урядових рішень
3»
та Наказів Міністерства
охорони здоров'я України.
Споживач;
Оплата за oтримані
Прозорість забезпечення
Населення;
послуги за економічно – стабільного економічно
Суб’єкти
обґрунтованими
обґрунтованого рівня тарифів,
господарювання;
тарифами
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 лікувальнопрофілактичних 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 підприємство «Тернопільський міський
лікувально-діагностичний центр»;
- кількість суб'єктів господарювання, які будуть здійснювати медичне
обслуговування за договорами: 18 суб’єктів господарювання, 4 страхових компаній.
- кількість отриманих платних послуг (крім медичної допомоги), які будуть
надаватися фізичним особам за їх зверненням – 9100 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

