
Проект 

 

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 25.12.96 № 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 

медичних комунальних некомерційних підприємств,  виконавчий комітет міської ради 

 

Вирішив: 

1. Встановити  тарифи на платні послуги : 

1.1. Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська комунальна 

лікарня швидкої допомоги»,  згідно з додатками № 1  (додається); 

1.2. Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська комунальна міська 

лікарня № 2» згідно додатками № 2,3 (додається); 

1.3. Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська дитяча 

комунальна лікарня»» згідно додатками № 4 (додається); 

1.4. Комунальному некомерційному підприємству ««Центр первинної медико – санітарної 

допомоги»» згідно додатками № 5 (додається); 

1.5. Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська комунальна 

стоматологічна поліклініка» згідно додатками № 6,7 (додається); 

1.6. Комунальному некомерційному підприємству «Комунальна дитяча стоматологічна 

поліклініка»» згідно додатками № 8 (додається); 

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

медичного забепечення. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Бицюру Л.О. 

 
       Міський голова                   С.В. Надал   

 



Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 

№___________ від___________ 

 

 

ТАРИФИ 

на медичні послуги, що надаються 

Комунальним некомерційним підприємством «Тернопільська   міська комунальна лікарня  

швидкої допомоги» 

 

 

№ п/п Назва послуги Вартість послуги, грн.. 

1. Клінічні дослідження  ЕКГ. 

1 Проведення дослідження  кардіоінтервалографії з 

комп’ютерним аналізом вегетативної  реактивності 

28,06 

2. Проведення  дослідження-холтерівського моні 

торування електрокардіограми,обробка матеріалів за 

добу 

41,73 

3. Проведення дослідження реовазографії 1 сегменту на 

2-х кінцівках у спокої 

28,06 

4. Проведення дослідження у 12 відведеннях,яке 

проводиться в кабінеті 

28,06 

5. Проведення комплексного  дослідження функції 

зовнішнього дихання з функціональними   пробами 

та комп’ютерним аналізом 

60,71 

6. Проведення  дослідження  з дозованим фізичним 

навантаженням (з виміром альтеріального тиску) 

67,44 

2.Клінічні дослідження лабораторії 

1. Визначення групи крові та  резус фактору 9,25 

2. Визначення загального аналізу крові з пальця 28,83 

3. Визначення  електролітів  крові  11,11 

4. Визначення загального аналізу сечі 21,44 

5. Визначення загального аналізу крові  на 

гематологічному  аналізаторі   

43,77 

6. Визначення глюкози  7.78 

7. Визначення білка  14,34 

8. Визначення креатиніну 12,34 

9. Визначення  хлоридів 12,30 

10. Визначення  фосфору 17,37 

11. Визначення тимолової  проби 5,69 

12. Визначення сечовини У  12,22 

13. Визначення магнію   18,93 

14. Визначення кальцію 8,96 

15. Визначення біохімічного аналізу крові показників: 

глюкози, АлТ, АсТ,  L амілаза крові, білірубін, 

холестерин, сечова кислота на автоматичному 

аналізаторі 

30,47 

16. Визначення ревмопроби 19,03 

3.Ультразвукове дослідження 

1. Проведення ультразвукового дослідження молочних 

залоз 

64,38 

2. Проведення ультразвукового дослідження  за 

окремими органами: жовчного  міхура + жовчних 

протоків 

30,77 



3. Проведення ультразвукового дослідження печінки 30,77 

4. Проведення ультразвукового дослідження 

підшлункової  залози  

39,18 

5. Проведення ультразвукового дослідження 

комплексно : печінка + жовчного  міхура + жовчних 

протоків +підшлункової  залози + селезінки 

82,69 

6. Проведення ультразвукового дослідження 

щитовидної залози 

47,57 

7. Проведення ультразвукового дослідження 

ехокардіографії  

35,64 

8. Ендоскопічне дослідження  Узофагогастроскопії 109,22 

9. Стажування лікарів інтернів 469,85 

 

Міський голова                                                                                         С.В.Надал 

 



Додаток № 2 

До рішення виконавчого 

комітету 

№__________ 

від_____________ 

 

ТАРИФИ  

на медичні послуги, що надаються  

Комунальним некомерційним підприємством  

«Тернопільська комунальна міська лікарня №2» 

 

№п/п 

 

Назва послуги Вартість послуги, грн. 

 

1.Клінічні дослідження 

 

1.1Біохімічний аналіз крові по видах 

1.1.1 Глюкоза 17,79 

1.1.2 Білірубін 27,31 

1.1.3 ALT 24,04 

1.1.4 AST 24,06 

1.1.5 Амілаза 17,39 

1.1.6 Тимолова проба 16,34 

1.1.7 Лужна фосфатаза 16,43 

1.1.8 Залізозв’язуюча здатність 23,07 

1.1.9 Сечовина 16,55 

1.1.10 Креатинін 17,08 

1.1.11 Білок 16,40 

1.1.12 Білкові фракції 28,17 

1.1.13 Сечова кислота 16,55 

1.1.14 Глютамін транспептаза 16,46 

1.1.15 Проба  Бурштейна 18,16 

1.1.16 Калій 18,34 

1.1.17 Натрій 18,37 

1.1.18 Кальцій 16,85 

1.1.19 Хлор 16,95 

1.1.20 Залізо 20,79 

1.2 Загальний аналіз крові + формула 33,31 

1.3 Визначення групи крові та резус фактору 11,79 

1.4 Цукор крові 10,53 

1.5 Коагулограма 30,02 

1.6 МНІ 15,57 

1.7 Загальний аналіз сечі 19,26 

1.8 Аналіз сечі по Нечепренко 14,35 

1.9 Добова протеїнурія 9,76 

1.10 Діастаза сечі 9,84 

1.11 Аналіз сечі за Земницьким 12,16 

1.12 БАК посів сечі 138,99 

1.13 Аналіз сечі на вміст ацетону і глюкози 3,00 

1.14 Аналіз харкотиння 47,36 

1.15 Аналіз калу на яйця глист 17,30 

1.16 Копрограма 34,94 

1.17 Аналіз виділень з  статевих органів 15,83 

1.18 Ліпідограма з холестерином 54,77 

1.19 Аналіз крові на холестерин 10,89 



1.20 Ревмопроби 40,26 

1.21 Бак посів з носа 91,34 

1.22 РМП – крові 19,67 

1.23 Тест толерантності до глюкози 52,97 

1.24 HBS - антиген 27,09 

1.25 Аналіз плевральної рідини 28,53 

1.26 Аналіз молока на термін пологів 6,48 

1.27 Біохімічний аналіз крові повний(глюкоза, 

білірубін, сечовина, креатинін, білок, Алт, АСТ, 

білкові фракції, амілаза, лужна фосфатаза, 

сечова кислота, глютамін 

транспептаза,тимолова проба, проба Бурштейна, 

калій, кальцій, хлор, залізо, залізозв.здатність, 

натрій) 

387,11 

1.27.1 Біохімічний аналіз крові   пакет №1(глюкоза, 

білірубін, сечовина, білок, Алт,АСТ, амілаза, 

калій, натрій) 

180,25 

1.27.2 Біохімічний аналіз крові   пакет №2(глюкоза, 

білірубін, сечовина, білок, Алт,АСТ, амілаза, 

креатинін, холестерин) 

171,51 

1.27.3 

 

Біохімічний аналіз крові   пакет №3 (глюкоза, 

білірубін, сечовина, білок, Алт,АСТ, амілаза, 

калій, натрій, креатенін) 

197,33 

1.27.4 Біохімічний аналіз крові пакет №4    (печінкові 

проби №1) (білірубін, , Алт, АСТ,  тимолова 

проба) 

91,75 

1.27.5 Біохімічний аналіз крові пакет №5       (печінкові 

проби №2) (білірубін, , Алт, АСТ,  тимолова 

проба, амілаза) 

109,14 

1.27.6 Біохімічний аналіз крові пакет №6       (печінкові 

проби №3) (білірубін, , Алт, АСТ,  тимолова 

проба, лужна фосфатаза, ГГТ) 

124,64 

1.27.7 Біохімічний аналіз крові пакет №7       

(білірубін, , Алт, АСТ,   білок, глюкоза) 
109,60 

1.27.8 Біохімічний аналіз крові пакет №8        

(білірубін, , Алт, АСТ,) 
75,41 

1.28 Забір крові на біохімічний аналіз крові, 

ревмопроби, коагулограму, групу крові (з 

пробірками ) 

 

20,00 

2. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ 

2.1 Огляд лікаря фізіотерапевта 13,33 

2.2 Озокеритопарафінові аплікації 

 
25,90 

2.3 Гальванізація 16,32 

2.4 Голкорефлексотерапія з консультацією лікаря 39,42 

2.5 ЛФК - розробка 23,08 

2.6 Ультразвукова терапія 16,32 

2.8 Медикаментозний електрофорез постійного 

струму 
19,70 

2.9 

 
Електрофорез порожнини носа 19,70 

2.10 Електростимуляція м’язів 23,08 



2.11 Діадинамотерапія 23,08 

2.12 Діадінамофорез 23,08 

2.14 Дарсонвалізація місцева 16,32 

2.15 УВЧ терапія 9,55 

2.16 Магнітотерапія 1 ділянка 12,93 

2.17 Магнітотерапія 2 ділянки 16,32 

2.18 Ультрафонофорез 19,70 

2.19 Інтердін 12,93 

2.20 «Заграва» 9,55 

2.21 «Солюкс» 9,55 

2.22 Віброакустика 16,32 

2.23 МІТ на 1 ділянку 12,93 

2.24 МІТ на 2 ділянки 19,70 

2.25 Лампа Мініна 9,55 

2.26 Ампліпульс терапія  19,70 

2.27 Лампа Біоптрон 9,55 

2.28 ЛФК 23,08 

2.29 Електросон 38,80 

2.30 Лінування грязевими тампонами 40,55 

2.31 Лікування грязевими аплікаціями на 1 ділянку 30,79 

2.32 Лікування грязевими аплікаціями на 2 ділянку 43,95 

2.33 Ректальний датчик «Стержень» 16,32 

3. МАСАЖНІ ПРОЦЕДУРИ 

3.1МАСАЖНІ ПРОЦЕДУРИ тривалість 1у.о.масажу 

3.1.1 Масаж голови (лобно-скроневої та 

потилично-тім'яної ділянок)  
36,50 

 

3.1.2 

 

Масаж обличчя (лобової, 

навколовушкової навколоочної 

ділянок, середньої та нижньої щелепи)  

36,50 

3.1.3 Масаж шиї  36,50 

3.1.4 Масаж плечового суглоба (верхньої 

третини плеча, ділянки плечового 

суглоба та надпліччя тієї ж сторони) 

36,50 

3.1.5 Масаж ліктьового суглоба (верхньої 

третини передпліччя ділянки 

ліктьового суглоба та нижньої 

третини плеча) 

36,50 

3.1.6 Масаж променево-зап'ястного суглоба 

(проксимального відділу кисті, 

ділянки променево-зап'ястного 

суглоба та передпліччя 

36,50 

3.1.7 Масаж кисті та передпліччя 36,50 

3.1.8 Масаж м'язів передньої черевної 

порожнини 
36,50 

3.1.9 Масаж попереково-крижової ділянки 

(від I поперекового хребця до 

нижніх сідничних схилів 

36,50 

3.1.10 Масаж тазостегнового суглоба 

(верхньої третини стегна, ділянки 

тазостегнового суглоба та сідничної 

ділянки тієї ж сторони) 

36,50 

3.1.11 Масаж колінного суглоба (верхньої 

третини гомілки, ділянки колінного 
36,50 



суглоба та нижньої третини стегна) 

3.1.12 Масаж гомілково-стопного суглоба 

(проксимального відділу ступні, 

ділянки та нижньої третини гомілки) 

36,50 

3.1.13 Масаж ступні та гомілки 36,50 

3.2   МАСАЖНІ ПРОЦЕДУРИ тривалість 1,5у.о.масажу 

3.2.1 Масаж комірцевої ділянки (задньої 

поверхні шиї, спини до рівня IV 

грудного хребця, передньої поверхні 

грудної клітини до II ребра) 

40,56 

3.2.2 Масаж верхньої кінцівки 40,56 

3.2.3 Масаж спини (від VII шийного до I 

поперекового хребця та від лівої до 

правої середньої аксилярної лінії; 

у дітей - включно 

попереково-крижову ділянку) 

40,56 

3.2.4 Сегментарний масаж 

попереково-крижової ділянки 
40,56 

3.2.5 Масаж нижньої кінцівки 40,56 

3.3 МАСАЖНІ ПРОЦЕДУРИ тривалість 2,0у.о.масажу 

3.3.1 Масаж верхньої кінцівки надпліччя 

та ділянки лопатки 
44,62 

3.3.2 Масаж спини та попереку (від VII 

шийного хребця до крижової ділянки 

від лівої до правої середньої 

аксилярної лінії) 

44,62 

3.3.3 Масаж шийно-грудного відділу хребта 

(ділянки задньої поверхні шиї та 

ділянки спини до I поперекового 

хребця, від лівої до правої задньої 

аксилярної лінії) 

44,62 

3.3.4 Масаж нижньої кінцівки та попереку 

(ділянки ступні, гомілки, стегна, 

сідничної та попереково-крижової 

ділянки) 

44,62 

3.4 МАСАЖНІ ПРОЦЕДУРИ тривалість 2,5у.о.масажу 

3.4.1 Масаж ділянки хребта (задньої 

поверхні шиї, спини та 

попереково-крижової ділянки від 

лівої до правої задньої аксилярної 

лінії 

48,70 

3.4.2 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) 

48,70 

3.5МАСАЖНІ ПРОЦЕДУРИ тривалість 3,0у.о.масажу 

3.5.1 Сегментарний масаж шийно-грудного 

відділу хребта 
52,75 

4.ПОСЛУГИ ПОЛІКЛІНІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

4.1 Огляд лікаря – терапевта 27,16 

4.2 Огляд лікаря  - отоларинголога 34,93 

4.2.1 Вестибулярний апарат(обертова проба) 10,34 



4.2.2 Аудіометрія 38,85 

4.3 Огляд лікаря – дерматовенеролога 8,30 

4.4 Огляд  лікаря невропатолога 31,31 

4.5 Огляд лікаря хірурга 35,16 

4.6 Огляд офтальмолога 33,39 

4.6.1 Вимірювання очного тиску 21,89 

4.6.2 Визначення гостроти  і полей зору 

 
30,00 

4.6.3 Корекція гостроти зору 33,39 

4.6.4 Підбір окулярів 24,59 

4.6.5 Визначення поля зору 21,89 

4.6.6 Біометрія 19,86 

4.6.7 Очне дно(без розширення зіниць) 10,37 

4.6.8 Очне дно(з розширенням зіниць) 61,80 

4.7 Огляд лікаря акушер - гінеколога 34,09 

4.7.1 Огляд лікаря акушер – гінеколога( при взятті 

вагітної жінки на облік) 
56,59 

4.7.2 Забір матеріалу для кольпоцитології та 

бактеріоскопії 
8,38 

4.7.3 Введення (видалення) внутрішньо маткового 

контрацептиву 
22,56 

4.7.4 Кольпоскопія 26,82 

4.7.5 Біопсія шийки матки 30,23 

4.7.6 Діатермоконізація 45,56 

4.7.7 КТГ плода 40,55 

4.8 Огляд лікаря стоматолога 15,75 

4.9 Огляд лікаря кардіолога 28,86 

4.10 Огляд лікаря уролога 28,86 

4.11 Огляд лікаря ендокринолога 27,76 

4.12 Огляд лікаря гематолога 23,47 

4.13 Огляд лікаря інфекціоніста 12,77 

4.14 Огляд лікаря психотерапевта 18,44 

4.15 Огляд лікаря гастроентеролога 21,84 

4.16 Огляд лікаря ортопеда травматолога 42,10 

4.17 Огляд лікаря ревматолога 31,31 

4.18 Огляд лікаря фтізіатора 17,78 

5.ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА 

5.1 ЕКГ стандартна в 12 відведеннях на 

багатоканальних електрокардіографах 
29,79 

5.2 ЕКГ при повному ВЕМ –дослідженні 

(велоергометрія) 
36,44 

5.3 Ехокардіографія 31,09 

5.4 ЕКГ на апараті «XOLTER» 160,84 

5.5 Реовазографія судин кінцівок (РВГ) 

 
24,37 

5.6 Реоенцефалографія (РЕГ) 24,37 

5.7 Функція зовнішнього дихання (спірометрія) 34,77 

5.8 Добовий моніторинг тиску 54,22 

5.9 Цифрова флюорографія 22,28 

5.10 Рентген обстеження 48,45 

5.11 Езофагогастродуаденоскопія 161,69 

   

6.УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА 

6.1 УЗД: пакет №1 (печінка+жовчний міхур+жовчні 70,30 



протоки+підшлункова залоза+селезінка) 

6.2 УЗД : пакет №2(нирки +наднирникові залози + 

сечовий міхур+предміхурова залоза) 
70,30 

6.3 УЗД : пакет №3(печінка+жовчний міхур+жовчні 

протоки) 
27,43 

6.4 УЗД : пакет №4(нирки +надниркові залози) 27,43 

6.5 УЗД : пакет №5(підшлункова залоза) 27,43 

6.6 УЗД : пакет №6(печінка) 18,86 

6.7 УЗД : пакет №7(жовчний міхур+жовчні 

протоки) 
18,86 

6.8 УЗД : пакет №8(підшлункова залоза) 18,86 

6.9 УЗД : пакет №9(сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі) 
18,86 

6.10 УЗД : пакет №10(передміхурова залоза) 18,86 

6.11 УЗД : пакет №11(яєчки) 18,86 

6.12 УЗД : пакет №12(для жінок нирки + 

наднирникові залози + сечовий 

міхур+матка+яєчники) 

78,88 

6.13 УЗД : пакет №13(для жінок матка при вагітності 

+ пренатальне обстеження стану плоду) 
78,88 

6.14 УЗД : пакет №14(для жінок матка + яєчники) 78,88 

6.15 УЗД : пакет №15(лімфатичні вузли) 27,43 

6.16 

 

УЗД : пакет №16(м'які тканини) 
27,43 

6.17 УЗД : пакет №17(молочні залози) 53,15 

6.18 Доплеромертія 15,49 

6.19 Біофізичний профіль плоду 35,82 

7. Інші послуги 

7.1 Перебування громадян за їх бажанням в палатах 

з поліпшеним сервісним обслуговуванням за 1 

добу (1 місна палата) 

108,00 

7.2 Перебування громадян за їх бажанням в палатах 

з поліпшеним сервісним обслуговуванням за 1 

добу (2 місна палата) за кожного пацієнта 

54,00 

7.3 Видача копії витягу з історії хвороби 33,70 

7.4 Стажування лікаря - інтерна 557,32 

 

Міський голова                                                                                                   С.В.Надал 



Додаток № 3 

До рішення виконавчого 

комітету 

№__________ 

від_____________ 

 

ТАРИФИ  

на  медичні послуги, що надаються  

Комунальним некомерційним підприємством  

«Тернопільська комунальна міська лікарня №2» 

 

№п/п 

 

 

 

Вид  медогляду Вартість медичного огляду, 

грн. 

 

1 Медичний огляд при влаштуванні на роботу 169,10 

2 Медичний огляд для отримання дозволу на 

право отримання і носіння зброї 
206,75 

3 Медичний огляд  на отримання медичної 

довідки щодо придатності керування 

транспортним засобом 

244,50 

4 Медичний огляд  на отримання медичної 

довідки щодо придатності керування 

транспортним засобом (без аналізу на 

визначення групи крові) 

194,40 

5 Медичний огляд  на отримання медичної 

довідки щодо придатності керування 

транспортним засобом та для отримання 

дозволу на право отримання і носіння зброї 

248,18 

6 Профілактичні медичні огляди для організацій 199,80 

7 Операції штучного переривання вагітності в 

амбулаторних умовах (до 12 тижнів) 

кетаміновий наркоз 

362,20 

8 Операції штучного переривання вагітності в 

амбулаторних умовах (до 12 тижнів) 

діпрофоловий наркоз 

386,75 

 

 

Міський голова                                                                                                            С.В.Надал 



Додаток № 4 

До рішення виконавчого 

комітету 

№_________від_____________ 

 

ТАРИФИ  

на медичні послуги, що надаються  

Комунальним некомерційним підприємством  

«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 

 

 

№п/п 

 

Назва послуги Вартість 

послуги, грн. 

  

 1 Видача довідки на право керування транспортним засобом  115,58  

 

2 Мікробіологічні  дослідження : ідентифікація мікроорганізмів з 

біологічного матеріалу сечі   

115,58 

 

 3 Забір крові 24,80  

 

4 Імунологічне обстеження (обстеження  цитомегаловірусну 

інфекцію - CMV - IgG,IgМ) 

82,49 

 

 

5 Імунологічне обстеження (обстеження EBV інфекцію - VEB-

ІgG,ІgM) 

82,49 

 

 

6 Імунологічне обстеження (обстеження на Токсокароз-Anti - 

Toxoсara) 

66,82 

 

 7 Імунологічне обстеження (обстеження на гепатит С-Anti HCV) 72,47  

 8 Імунологічне обстеження (обстеження на гепатит В-НВsAg) 67,78  

 9 Біохімічний аналіз крові  (залізо, ЗЗЗ, феретин) 92,19  

 10 Біохімічний аналіз крові  (сечова кислота) 57,48  

 11 Біохімічний аналіз крові  (холестерин,тригліцериди) 67,61  

 12 Біохімічний аналіз крові  (печінкові проби) 105,08  

 13 Біохімічний аналіз крові (розгорнутий) 187,20   

 14 Біохімічний аналіз крові (спрощений) 111,54  

  15 Біохімічний аналіз крові (Коагулограма) 57,20  

  16 Біохімічний аналіз крові (гострофазові показники) 65,88  

  17 Біохімічний аналіз крові на групу крові та Rh фактор 61,82  

  18 Копрограма 62,03  

  19 Шкребок на ентеробіоз 53,94  

  20 Аналіз калу на я/г 53,94  

 21 Визначення кількості білка в сечі (добовій) 53,09   

 22 Загальний аналіз сечі 58,71   

 23 Тромбоцитограма 58,14   

 24 Аналіз крові на тривалість кровотечі та тривалість згортання 59,68   

 25 Аналіз крові  підрахунок - ретикулоцитів 58,87   

 26 Загальний аналіз крові + тромбоцити (апаратний аналізатор) 70,04   

 27 УЗД (мякі тканини) 67,72   

 28 УЗД (головного мозку) 84,40  



 29 УЗД (лімфатичних вузлів) 67,72  

 30 УЗД (Черевної порожнини) 98,12  

 31 УЗД (слинної залози) 67,72  

 32 УЗД (щитовидної залози) 72,74  

 33 УЗД (нирки + сечовий міхур) 72,74  

 

34 Кардіоінтервалографія (гістограма) з компютерним аналізом 

вегетативного забезпечення серцевої діяльності 

67,16 

 

 
35 Ритнографія після функціональних навантужувальних проб 71,79 

 

 36 ЕКГ у 12 відведеннях  з шифруванням 71,79  

 

37 Комплексне дослідження функцій зовнішнього дихання з 

медикаментозними пробами з шифруванням ЕКГ 

83,08 

 

 38 Холтерівське моніторування ЕКГ з шифруванням 165,71  

 39 ЕХОКГ з доплерівським аналізом 86,24  

 40 Загальний масаж  дітям до 1 року 29,75  

 41 Загальний масаж дітям віком від 1 року др 6 років 35,17  

 42 Масаж комірцевої зони дітям віком до 10 років 18,90  

 43 Масаж комірцевої зони дітям віком  від 10 років до 18 років 21,61  

 44 Масаж голови дітям віком від 10 до 18 років 21,61  

 45 Дренажний масаж дітям до 1 року 21,61  

 46 Дренажний масаж дітям старше 1 року 24,32  

 47 Масаж спини при сколіозах: порушеннях постави 29,75  

 48 Масаж живота дітям віком до 10 років 18,90  

 49 Масаж живота дітям віком  від 10 років до 18 років 21,61  

 50 Масаж   при плоскостопості дітям до 6 років 27,03  

 51 Банковий  27,03  

 52 

Діагностичні ендоскопічні послуги та маніпуляція 

(Езофагогастродуоденоскопія) 113,86  

 53 

Діагностичні ендоскопічні дослідження та маніпуляція 

(Ректоскопія) 72,05  

 54 

Діагностичні ендоскопічні дослідження та маніпуляція 

(Ректосигмоскопія) 86,00  

 55 

Діагностичні ендоскопічні дослідження та маніпуляція 

(Колоноскопія діагностична) 125,09  

 56 

Діагностичні ендоскопічні дослідження та маніпуляція 

(Діагностичне дослідження з взяттям матеріалу на 

цитоморфологічне) 46,96  

 

      Міський голова                                                                                                   С.В.Надал 

 



Додаток № 5 

до рішення виконавчого комітету 

№___________ від___________ 

 

 

ТАРИФИ 

на медичні послуги, що надаються 

Комунальним некомерційним підприємством  

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» 

 

№ п/п Назва послуги Вартість, грн. 

1. Прийом лікаря в АЗПСМ (лікар ЗПСМ, лікар - 

терапевт дільничний) 

45,00 

2. Прийом лікаря в АЗПСМ (хірург)  41,00 

3. Прийом лікаря в АЗПСМ ( невропатолог)  42,00 

4. Прийом лікаря в АЗПСМ (отоларинголог)  41,00 

5. Прийом лікаря в АЗПСМ (офтальмолог) 43,00 

6. Виклик лікаря додому 47,00 

7. Проведення щеплення (без вакцини) 51,00 

8. Передрейсовий огляд водіїв  23,00 

9. Стажування лікаря-інтерна 434,00 

10. Виписка дубліката медичного документа 24,00 

Лабораторні дослідження 

11. Визначення цукру в крові 23,00 

12. Загальний аналіз крові 33,00 

13. ЕКГ 18,00 

14. Загальний аналіз сечі 18,00 

15. Забір крові без пробірки 10,00 

16 Комплексний огляд лікарів (ЗПСМ, хірурга, 

офтальмолога, невропатолога, отоларинголога) та 

лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, 

аналіз сечі, ЕКГ) 

232,00 

 

 

Міський голова                                                                                 С.В.Надал 

 



Додаток № 6 

до рішення виконавчого комітету 

№___ від_____ 

 

ТАРИФИ 

на медичні послуги, що надаються 

Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська комунальна 

стоматологічна поліклініка» 

 

№ 

п/п 

Найменування послуги Вартість 

(грн.) 

1 Огляд хворого: анамнез, обстеження, діагностика, план та 

контроль лікування (одноразовий набір, захист пацієнта та 

медичного персоналу засобами індивідуального захисту та 

забезпечення санепідрежиму) 

17 

2 Консультація хворого: усна, включаючи огляд (одноразовий 

набір, захист пацієнта та медичного персоналу засобами 

індивідуального захисту та забезпечення санепідрежиму) 

36 

3 Огляд з видачею письмового заключення, в тому числі за 

запитом правоохоронних  органів (одноразовий набір, захист 

пацієнта та медичного персоналу засобами індивідуального 

захисту та забезпечення санепідрежиму)                               

55 

4 Знеболювання: провідникове - Артикаїн + караульна голка) 52 

5 - шприц одноразовий + Лідокаїн 23 

6 інфільтраційне – шприц одноразовий + Лідокаїн 14 

7 Видалення зуба: просте 42 

8                               складне 74 

9                               атипове 184 

10 Накладання швів на лунку після видалення зуба 65 

11 Лікування альвеоліту, альвеолоектомія 67 

12 Розкриття абсцесу, розтин і дренування 76 

13 Розтин капюшона і промивання 24 

14 Резекція капюшона 85 

15 Видалення епулісу з ростковою зоною 178 

16 Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової 

порожнини 

159 

17 Зупинка кровотечі після видалення зуба 20 

18 Лікування карієсу без пломби: поверхневого (запечатування  

                                                      фісур) 

62 

19                                                       середнього 62 

20                                                       глибокого 81 

21 Лікування пульпіту без пломби: препарування   каріозної 

порожнини, розкриття рогу пульпи 

60 

22 Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки  17 

23 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 10 

24 Пломбування одного каналу зуба сілером («Ендосіл» або 

аналоги) 

52 

25 Пломбування одного каналу зуба сілером та гутаперчевим 

штифтом 

62 

26 Лікування періодонтиту без пломби: інструментальна 

медикаментозна обробка одного каналу зуба                  

67 

27 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 90 

28 Розпломбування кореневого каналу зуба 128 

29 Пломбування одного каналу кореня зуба сілером                                                                                                                     54 



30 Пломбування одного каналу кореня зуба сілером та 

гутаперчевим штифтом                                                                                                                                               

64 

31 Вилучення стороннього тіла із каналу зуба 166 

32 Видалення постійної пломби 29 

33 Накладання тимчасової пломби 29 

34 Видалення тимчасової пломби 21 

35 Встановлення штифтів: парапульпарного 101 

36                                                анкерного (титанового) 125 

37                                                скловолоконного  136 

38 Зняття зубних відкладень:  зняття м’якого зубного нальоту із 

зубів однієї  щелепи                                               

49 

39 Зняття зубного каменю інструментальним способом з однієї 

щелепи                                               

136 

40 Зняття зубного каменю за допомогою ультразвукового апарата з 

однієї щелепи 

111 

41 Зняття зубних відкладень повітряно-абразивним методом 

(апаратом PROPHY-AP II) із зубів однієї щелепи 

136 

42 Місцева флюоризація:фторлак або аналоги (за 1 зуб) 19 

43 Підкладки: підкладка з цементу «Адгезор» або  

                     аналоги 

24 

44                      підкладка лікувальна «Лайф», «Джен-                                                                 

                     Лайн» або аналоги 

28 

45 Пломби: пломба з цементу 38 

46                 з  хімічного композиту 42 

47                 з фотополімерного композиту  123 

48                 з рідкого фотополімерного композиту 107 

49                 з склоіономерного цементу 72 

50 Рентген-обстеження: Коdak 40 

51                                         інша імпортна плівка   30 

 

     Міський голова                                                                                                      С.В.Надал 



Додаток № 7 

до рішення виконавчого комітету 

№___________ від___________ 

 

ТАРИФИ 

на медичні послуги, що надаються 

Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська комунальна 

стоматологічна поліклініка» 

 
 

п/п 

НАЙМЕНУВАННЯ ЦІНА 

 ЗНІМНІ ПЛАСТИНОЧНІ ПРОТЕЗИ З ПЛАСТМАСИ 733 

1 Виготовлення знімного протезу з 1 зубом з пластмаси 847 

2 Те ж, 2 зубами 961 

3 Те ж, 3 зубами 1075 

4 Те ж, 4 зубами 1189 

5 Те ж, 5 зубами 1302 

6 Те ж, 6 зубами 1416 

7 Те ж, 7 зубами 1530 

8 Те ж, 8 зубами 1644 

9 Те ж, 9 зубами 1758 

10 Те ж, 10 зубами 1872 

11 Те ж, 11 зубами 1986 

12 Те ж, 12 зубами 2099 

13 Те ж, 13 зубами 2213 

14 Те ж, 14 зубами 936 

15 Виготовлення знімного протезу з 1 зубом  та  пластмасою  

(іноземного виробництва) 
1075 

16 Те ж, 2 зубами 1214 

17 Те ж, 3 зубами 1353 

18 Те ж, 4 зубами 1492 

19 Те ж, 5 зубами 1631 

20 Те ж, 6 зубами 1771 

21 Те ж, 7 зубами 1910 

22 Те ж, 8 зубами 2049 

23 Те ж, 9 зубами 2188 

24 Те ж, 10 зубами 2327 

25 Те ж, 11 зубами 2466 

26 Те ж, 12 зубами 2605 

27 Те ж, 13 зубами 2783 

28 Те ж, 14 зубами 1176 

29 Виготовлення знімного протезу з 1 фарфоровим зубом  1346 

30 Те ж, 2 зубами 1480 

31 Те ж, 3 зубами 1612 

32 Те ж, 4 зубами 1745 

33 Те ж, 5 зубами 1877 

34 Те ж, 6 зубами 2011 

35 Те ж, 7 зубами 2143 

36 Те ж, 8 зубами 2277 

37 Те ж, 9 зубами 2409 

38 Те ж, 10 зубами 2542 

39 Те ж, 11 зубами 2674 

40 Те ж, 12 зубами 2808 

41 Те ж, 13 зубами 3415 



42 Те ж, 14 зубами 6704 

43 Повний протез з кнопочним кріпленням (іноземна 

пластмаса і зуби) 
4048 

44 Повний протез з м’якою прокладкою, зубами, пластмасою 

 іноземного виробництва 
3542 

45 Повний протез армований металевою сіткою 442 

46 Індивідуальна ложка 75 

47 Ізоляція торуса 75 

48 Кламер круглий одноплечовий 1936 

49 Частковий протез до 5 зубів ( з нейлону)  3872 

50 Частковий протез від  5 до 13 зубів (з нейлону) 7623 

51 Бюгельний протез з ацеталю (базис нейлон) 5566 

52 Бюгельний протез з ацеталю (базис акрилат) 3861 

53 Повний протез з акрополімера  

 БЮГЕЛЬНІ ПРОТЕЗИ З ХРОМКОБАЛЬТОВОГО СПЛАВУ  

54 Бюгельний протез на замкових кріпленнях  (каркас) 11374 

55 Бюгельний протез простий каркас 7744 

56 Виготовлення дуги верхньої  1633 

57 Виготовлення дуги нижньої 1573 

58 Те ж, кламера  опірноутримуючий 726 

59 Те ж, кламера Роуча (Т- видного) 1004 

60 Те ж, кламера двійного 1258 

61 Те ж, однієї ланки багатоланкового кламера 314 

62  Те ж, сідло (сітка для кріплення з пластмасою) 217 

 ПРИМІТКА: Вартість бюгельного протеза 

визначається як сума цін на виготовлення  

бюгельного каркаса або литого базиса 

і знімного протеза з відповідною 

кількістю зубів 

          НЕЗНІМНІ  ШТАМПОВАНО-ПАЯНІ 

 

63 Виготовлення коронки штампованої стальної 544 

64 Те ж, коронки штампованої стальної під опірноутримуючий 

кламер (бюгельна) 
617 

65 Те ж, коронки штампованої стальної з пластмасовою 

облицьовкою 
810 

66 Те ж, коронки пластмасової, зуба пластмасового 423 

67 Те ж, коронки ковпачкової з фасеткою облицьовані 

пластмасою  (по Бородюку) 
931 

68 Те ж, зуба литого із сталі 399 

69 Те ж, зуба литого із сталі з пластмасовою фасеткою 641 

70 Оклюзійна накладка 302 

71  Лапка в мостоподібному протезі 108 

72  Культові вкладка з штифтом із сталі виготовлена 

лабораторно 
513 

73 Відновлення пластмасової облицьовочної коронки і фасетки 242 

74 Спайка деталей (коронок) 126 

75 Тимчасова коронка виготовлена клінічно 326 

 СУЦІЛЬНОЛИТІ НЕЗНІМНІ ПРОТЕЗИ  

76 Виготовлення коронки литої із сталі (суцільнолита) 808 

77 Зуб литий в суцільнолитому протезі  485 

78 Коронка лита  або зуб литий з пластмасовою облицьовкою 

в суцільнолитому мостовидному протезі)            
1074 

79  Коронка металокерамічна або зуб металокерамічний на 

основі сплавів неблагородних металів 
1951 



 НЕЗНІМНІ ПРОТЕЗИ ЗІ СПЛАВІВ ДОРОГОЦІННИХ 

МЕТАЛІВ (ціна визначається коефіцієнтом -1,25 відносно 

аналогічних конструкцій протезів зі сталі ) 

 

 

 ІНШІ ВИДИ РОБІТ  

80 Обстеження, план лікування  78 

81 Консультативне комісійне заключення 242 

82 Виготовлення діагностичних моделей 181 

83 Зняття відбитку еластичною масою 78 

84 Зняття 2-слойного відбитку 223 

85 Зняття, цементування коронки (уніцем) 60 

86 Зняття суцільнолитої коронки 254 

87 Цементування коронки склоіономерним цементом 169 

88 Одноразова ложка 11 

89 Встановлення додаткової системи кріплення для знімних 

протезів 
924 

90 Встановлення матриці для замкових кріплень 205 

91 Усунення одного перелому базиса в  протезі 108 

92 Те ж, двох переломів 150 

93 Заміна або постановка в протезі 1(одного) додаткового зуба 

з пластмаси 
217 

94 Те ж, 2 – х  зубів 229 

95 Те ж, 3 – х зубів 242 

96 Те ж, 4 – х зубів 254 

97 Заміна, встановлення або перенос одного кламера 187 

98 Те ж, 2 кламер 211 

99 Заміна або встановлення одного зуба і кламера 266 

100 Одиниця литва для паяного протеза 19 

101 Одиниця литва під металопластмасу 40 

102 Одиниця литва під металокераміку 56 

103 Литво каркаса бюгельного протеза 798 

104 МЗП 22 

105 Анестезія 84 

106 Рентгенівський знімок (вітчизняна плівка) 24 

107 Рентгенівський знімок (імпортна плівка) 36 

108 Перебазування протеза 665 

 



 

                     Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Тернопільської міської ради 

від________________2018 р. №_________  

Терапевтична стоматологія  

№ п/п код  

Найменування послуги 

Вартість 

послуги, 

грн 

 

1. 1 Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу 

фізичних обстежень, запланованої програми, 

діагностики та лікування), визначення гігієнічних 

індексів 

29,00  

2 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2 

 

Анестезія:  

- Ультракаїн 

 

57,00 

 

3 - Убістезин форте 51,00 

4 - Артифрин Форте 44,00 

3. 5 Зняття гострого болю 54,00  

4. 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

6 

 

 

 

Лікування карієсу (  формування каріозної 

порожнини ,  накладання ізолюючої прокладки) яке 

закінчується пломбою з: 

 

 

 

78,00 

 

7 - Белацин 108,00  

8 - Ріва СЦ 112,00 

9 - Кетак   Моляр 118,00 

10 - Фуджі 137,00 

11 - Альфа дент 137,00 

12 - Лателюкс 231,00 

13 - Естелайт  250,00 

5. 14 Формування каріозної порожнини 46,00  

6. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

15 

 

 

Механічна та хімічна обробка каналів: 

- одного каналу 

 

 

38,00 

 

16 - двох каналів 75,00 

17 - трьох каналів 113,00 

7. 18 

 

Обтурація кореневих каналів ( з накладанням 

тимчасової пломби) : 

 

 

 

29,00 

 

7.1. 

7.1.1 

Форедентом: 

- одного каналу 



7.1.2. 

7.1.3. 

19 - двох каналів 58,00 

20 - трьох каналів 75,00 

7.2. 

7.2.1. 

7.2.2. 

7.2.3. 

21 

 

Тіедентом: 

- одного каналу 

 

40,00 

 

22 - двох каналів 74,00 

23 - трьох каналів 108,00 

7.3. 

7.3.1. 

7.3.2. 

7.3.3. 

 

24 

Ендометазон: 

- одного каналу 

 

51,00 

 

25 - двох каналів 95,00 

26 - трьох каналів 140,00 

7.4. 

7.4.1. 

7.4.2. 

7.4.3. 

27 

 

Каріосаном: 

- одного каналу 

 

35,00 

 

28 - двох каналів 65,00 

29 - трьох каналів 94,00 

8. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

30 

 

 

Створення відтоку ексудата (без анестезії): 

- одного каналу 

 

 

60,00 

 

31 - двох каналів 78,00 

32 - трьох каналів 97,00 

9. 33 Реставрація зуба:   

9.1. Відновлення зруйнованої на  1/3 коронки зуба  за 

допомогою світополімерного матеріалу Естелайт: 

235,00  

9.2. 34 Відновлення зруйнованої на  2/3 коронки зуба  за 

допомогою світополімерного матеріалу Естелайт: 

304,00  

9.3. 35 Фіксація одного скловолоконного штифта  83,00  

9.4. 36 Фіксація одного анкерного  штифта 52,00  

10. 37 Лікування пульпіту молочних  зубів: 

1-ше відвідування 

 

55,00 

 

38 2- ге відвідування 58,00 

39 3-тє відвідування 53,00 

11. 40 Сріблення поверхні та порожнини зуба ( за один 

прийом)  

35,00  

12. 41 

 

Профілактика карієсу   

12.1 

 

  

     12.2 

 

Фторування зубів (за один прийом): 

- фтороплен LC 

 

39,00 

 

42 - фторкальцид 43,00 



Хірургічна стоматологія 

№ п/п Код  Найменування послуги Вартість 

послуги, 

грн 

 

15. 46 Видалення одного зуба просте (без анестезіі) 44,00  

16. 47 Видалення одного зуба ускладнене (без анестезіі) 66,00  

17. 48 Накладання швів на лунку після видалення зуба (без 

анестезіі) 

50,00  

18. 49 Розтин та промивання капюшона (без анестезіі) 56,00  

19. 50 Резекція верхівки кореня зуба (без анестезіі) 138,00  

20. 51 Пластика вуздечки язика (без анестезіі) 104,00  

21. 52 Пластика вуздечки верхньої або нижньої губи  (без 

анестезіі) 

110,00  

22. 53 Припинення кровотечі  після  видалення 

(гемостатичною губкою) 

136,00  

 

Ортодонтія 

23. 

 

54 Складання плану ортодонтичного лікування 38,00  

24. 55 Визначення ступеня рухомості зубів та визначення 

центральної оклюзії  

20,00  

25. 56 Антропометричні виміри, аналіз моделі 20,00  

26. 57 Виготовлення діагностичної моделі 35,00  

27. 58 Вибір конструкції апарата 20,00  

28. 59 Зішліфовка горбика молочного зуба 27,00  

29. 60 Аналіз ортопантомограми,  панорамної ренгенограми 15,00  

30. 61 Зняття відбитку  альгінатною масою та відливка 

моделі з гіпсу (робоча модель) 

62,00  

31. 62 Припасування та фіксація апарата механічної дії 26,00  

32. 63 Припасування та фіксація апарата функціональної дії 26,00  

33. 64 Контрольний огляд. Корекція, активація 

ортодонтичного апарату 

55,00  

34. 65 Припасування та фіксація незнімної капи 60,00  

35. 66 Припасування пращі корсажної                               50,00  

36. 67 Урок  міогімнастики 20,00  

37. 68 Психологічна підготовка пацієнта до ортодонтичного 

лікування 

20,00  

38. 69 Психотерапія для дітей та батьків під час 

ортодонтичного лікування 

20,00  

39. 70 Навчання правилам гігієни порожнини рота та 

догляду за ортодонтичним апаратом 

25,00  

40. 71 Навчання дітей та батьків лікувальним вправам 20,00  

  Технічна робота   

41. 72 Виготовлення базисної пластинки 340,00  

42. 

42.1. 

42.2. 

42.3. 

73 Виготовлення  одного  кламера: 

-  дріт 0,9 мм 

 

13,00 

 

74 - дріт  0,6 мм 11,00 

75 - дріт 0,8 мм   11,00 

12.3. 43 Зняття м’якого нальоту з усіх зубів 53,00  

13. 44 Герметизація фісур 65,00  

14. 45 Аналіз прицільної ренгенограми 10,00  



43. 76 Виготовлення гачка на один зуб 15,00  

44. 

 

 

45. 

 

45.1. 

 

45.2. 

 

45.3. 

 

45.4. 

 

45.5. 

45.6. 

 

45.7. 

 

45.8. 

 

45.9. 

45.10. 

 

45.11. 

 

45.12. 

 

77 Встановлення 1 гвинта стандартного (замка): 

Ортодонтичні гвинти: 

-1005/12 

 

280,00 
 

 

78 - 1005/7 255,00 

79 - 1009 G 250,00 

80 -1009 LSO 270,00 

81 - 1009 S 255,00 

82 - 1009SO 260,00 

83 - 3005/12 265,00 

84 - 3005/7 260,00 

85 - 3040 ZG 300,00 

86 - Бертоні 3015/3 820,00 

87 - верх. щелеп. 1006 А-14 250,00 

88 - віялоподібний 1019 FA  465,00 

89 - них. щелеп. 1006 В-14  260,00 

46. 90 Виготовлення рефракційної пружини (вестибулярна 

дуга) 

275,00  

47. 91 Виготовлення заслону для язика (петлі Рудольфа) 100,00  

48. 92 Сепарація зубів 25,00  

49. 93 Виготовлення похилої площини 285,00  

50. 94 Виготовлення площини накусочної 100,00  

51. 95 Виготовлення пилота, губного пілота 300,00  

52. 96 Виготовлення оклюзійної накладки 150,00  

53. 97 Ремонт перелому базису (із самотвердіючої 

пластмаси) 

200,00  

54. 98 Приварювання 1 зуба (самотвердіючої пластмаси) 150,00  

55. 99 Приварювання 2 зубів (самотвердіючої пластмаси) 180,00  

56. 100 Приварювання 1 кламера (самотвердіючої пластмаси) 150,00  

57. 101 Приварювання 2 кламерів (самотвердіючої 

пластмаси) 

170,00  

58. 102 Приварювання 1 зуба та 1 кламера (самотвердіючої 

пластмаси) 

210,00  

59. 103 Виготовлення коронки звичайної металічної 280,00  

60. 104 Виготовлення спайки 2 коронок 50,00  

61. 105 Виготовлення базису часткового протеза 450,00  

62. 106 Виготовлення зуба в частковому протезі 45,00  

 

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 із веденням в галузі охорони здоров’я нових форм господарювання, в 2017 

року у м. Тернополі всі лікувально-профілактичі заклади, які були бюджетними 

установами, переведено в статус комунальних некомерційних підприємств. 

Враховуючи зміну форми господарювання, виникла необхідність встановлення 

тарифів на платні медичні послуги Комунальному некомерційному підприємству 

«Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», Комунальному 

некомерційному підприємству «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2», 

Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська дитяча комунальна 

лікарня», Комунальному некомерційному підприємству ««Центр первинної медико – 

санітарної допомоги», Комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська 

міська комунальна стоматологічна поліклініка» та Комунальному некомерційному 

підприємству «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» . 

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 6 6 

Питома вага групи у загальній 

кількості, відсотки 

   75 75 

 

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 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська міська 

комунальна лікарня швидкої допомоги», Комунальне некомерційне підприємство 

«Тернопільська комунальна міська лікарня № 2», Комунальне некомерційне підприємство 

«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», Комунальне некомерційне 

підприємство ««Центр первинної медико – санітарної допомоги», Комунальне 

некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна стоматологічна 

поліклініка» та Комунальне некомерційне підприємство «Комунальна дитяча 

стоматологічна поліклініка» 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.  

 

№ 

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 

підприємство 

Тернопільський міський 

лікувально-

діагностичний центр»  

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; Оплата за oтримані Прозорість забезпечення 



Населення; 

Суб’єкти 

господарювання; 

послуги за економічно – 

обґрунтованими 

тарифами 

стабільного економічно 

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 некомерційне підприємство «Тернопільська 

міська комунальна лікарня швидкої допомоги», Комунальне некомерційне підприємство 

«Тернопільська комунальна міська лікарня № 2», Комунальне некомерційне підприємство 

«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», Комунальне некомерційне 

підприємство ««Центр первинної медико – санітарної допомоги», Комунальне 

некомерційне підприємство «Тернопільська міська комунальна стоматологічна 

поліклініка» та Комунальне некомерційне підприємство «Комунальна дитяча 

стоматологічна поліклініка»; 

- кількість суб'єктів господарювання, які будуть здійснювати медичне 

обслуговування за договорами: 23 суб’єктів господарювання, 10 страхових компаній.  

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

надаватися фізичним особам за їх зверненням – 138300 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 

  

 


