
                                                                                        
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від  06.06.2017  № 554  

м.Черкаси

Про  встановлення  тарифів  на
платні  послуги,  що  надаються
закладами  охорони  здоров’я
комунальної  форми  власності
міста Черкаси

Відповідно до п.п.2 п.а ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  п.1  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  17.09.96  №1138  «Про
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних
закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»,  з метою
врегулювання тарифів на послуги, які можуть надавати заклади охорони здоров’я
комунальної форми власності міста Черкаси, та приведення їх у відповідність до
економічно обґрунтованих витрат згідно з Методикою розрахунку вартості послуг
з  охорони  здоров’я  в  лікувально-профілактичних  закладах  комунальної  форми
власності,  затвердженою рішенням Черкаської міської  ради від 06.09.2012 №3-
1145  зі  змінами,  розглянувши  пропозицію  департаменту  охорони  здоров’я  та
медичних послуг, виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити та ввести в дію закладам охорони здоров’я комунальної форми

власності міста Черкаси тарифи із надання послуг та відповідних до них оглядів,
аналізів, досліджень: 

1.1. КНП «Перша Черкаська міська лікарня» ЧМР, згідно з додатком 1.
1.2.  КНП  «Друга  Черкаська  міська  лікарня  відновного  лікування»  ЧМР,

згідно з додатком 2.
1.3. КЗ «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» ЧМР,

згідно з додатком 3.
1.4. КЗ «Черкаська міська дитяча лікарня ЧМР», згідно з додатком 4.
1.5. КНП «Черкаська міська інфекційна лікарня» ЧМР, згідно з додатком 5. 
1.6. КНП «Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної

допомоги», згідно з додатками 6,7.
1.7.  КНП «Другий  Черкаський міський центр первинної  медико-санітарної

допомоги», згідно з додатками 8,9.



1.8.  КНП  «Третій  Черкаський  міський  центр  первинної  медико-санітарної
допомоги», згідно з додатками 10,11.

1.9. КНП «Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги», згідно з додатками 12,13.

1.10. КНП «П’ятий  Черкаський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги», згідно з додатками 14,15. 

1.11. КНП «Черкаська міська РОП «Астра» ЧМР, згідно з додатком 16.
1.12. КЗ «Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини»,

згідно з додатком 17.
1.13.  КЗ  «Черкаська  міська  стоматологічна  поліклініка  ЧМР»,  згідно  з

додатком 18.
1.14. КЗ «Черкаська міська дитяча стоматологічна поліклініка» ЧМР, згідно з

додатком 19.
2.  Вважати  такими,  що  втратили  чинність:  рішення  виконавчого  комітету

Черкаської  міської  ради  від  28.08.2013  №944  «Про  встановлення  тарифів  на
платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я комунальної форми
власності міста Черкаси», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради
від  15.09.2015  №963  «Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Черкаської  міської  ради  від  28.08.2013  №944  «Про  встановлення  тарифів  на
платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я комунальної форми
власності міста Черкаси»», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради
від  20.10.2015  №1145  «Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету
Черкаської  міської  ради  від  28.08.2013  №944  «Про  встановлення  тарифів  на
платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я комунальної форми
власності міста Черкаси»».

3. Опублікувати це рішення в засобах масової інформації. 
4. Рішення набирає чинності через десять днів з дати опублікування.
5.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  директора  департаменту

охорони здоров’я та медичних послуг Стадника О.М.

  Міський голова                                                                              А.В.Бондаренко



Додаток 5
до рішення виконавчого комітету 
Черкаської міської ради
від 06.06.2017 № 554

ТАРИФИ
на платні послуги КНП «Черкаська міська інфекційна 

лікарня» ЧМР

№
п/п

Найменування послуги Вартість
без ПДВ,

грн.
1 2 3

Лабораторні послуги
1 Визначення групи крові 37,80
2 Проведення дослідження швидкими тестами 72,07

Діагностичні послуги
3 ЕКГ 29,26
4 Зондування дуоденальне 290,30
5 Пульсоксиметрія 21,30
6 Проведення шкірного тесту на антибіотики та анестетики 34,78
7 Вимірювання артеріального тиску 10,11
8 Вимірювання температури 16,83

Консультативні послуги
Первинне лікарське обстеження госпіталізованого пацієнта лікарем – 
інфекціоністом, лікарем – інфекціоністом дитячим

8  - вищої категорії 48,06
9  - першої категорії 41,43
10  - другої категорії 38,50
11  - без категорії (спеціаліст) 32,61

Повторне лікарське обстеження госпіталізованого пацієнта лікарем – 
інфекціоністом, лікарем – інфекціоністом дитячим

12  - вищої категорії 24,03
13  - першої категорії 20,72
14  - другої категорії 19,25
15  - без категорії (спеціаліст) 16,31

Оздоровчий масаж, гімнастика,
бальнеологічні процедури

16 Масаж комірцевої зони 24,20
17 Масаж комірцевої зони та ділянки лопатки 27,86
18 Масаж грудної клітки 36,41
19 Загальний масаж у дітей грудного i ясельного віку 30,31
20 Масаж загальний 20,32
21 Масаж загальний для дітей 54,72

Фізіотерапевтичні процедури

22 Ультрафіолетове опромінення місцеве
10,47

23 Електрофорез лікарський 36,50
24 Інгаляція з лікарськими засобами 16,17

Медичні манiпуляцiї
25 Ін’єкція лікарських речовин внутрішньовенна струминна 36,38
26 Ін’єкція внутрішньошкірна 22,55



27 Ін’єкція лікарських речовин внутрiшньом'язово 24,62
28 Ін’єкція лікарських речовин пiдшкiрно 21,89
1 2 3
29 Внутрішньовенне краплинне введення лікарських речовин 40,43
30 Очисна клізма 40,05
31 Катетеризація сечового міхуру та евакуація його вмісту 77,19
32 Катетеризація центральної вени (постановка центрального катетера) 110,03
33 Постановка внутрішньовенного катетера 64,46
34 Переливання крові 304,96
35 Забір крові на біохімічне дослідження 31,23
36 Забір змиву на грип 19,74
37 Забір матеріалу для бакдослідження на кишкову групу 44,85
38 Забір посіву з носоглотки для дослідження на менінгокок 42,41
39 Забір крові на мікробіологічне дослідження 29,03
40 Забір сечі для аналізу за Зимницьким 33,16
41 Забір мазка із носа і зіву на наявність збудника дифтерії 30,20

Інші послуги
42 Iнстіляцiя очних крапель 6,63
43 Спинномозкова (люмбальна) пункція 119,54
44 Проведення обробки педикульозу 226,19
45 Гірчичники на грудну клітку 60,59
47 Компрес на грудну клітку 52,84
48 Перев`язка 47,02
49 Відсмоктування фізіологічної рідини 60,56
50 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 30,85
51 Направлення на МСЕК ф. 088/0 96,31

Примітка:
1. Тарифи діють до затвердження нових.
2. У випадку зміни цін на медикаменти, матеріали, енергоносії та підвищення заробітної плати 
дані тарифи можуть бути змінені.
3. Податок на додану вартість нараховується відповідно до вимог Податкового кодексу 
України.

Директор департаменту 
охорони здоров’я та медичних послуг                                                   О.М.Стадник




