
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

 

Про погодження тимчасово  

встановлених комунальним  

некомерційним підприємством  

«Міський пологовий будинок з  

функціями перинатального центру  

ІІ рівня» Міської ради міста  

Кропивницького» тарифів 

на платні послуги з медичного  

обслуговування 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтею 24 

Господарського кодексу України, підпунктом 2 пункту «б» статті  28, 

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 

1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних 

закладах освіти» (зі змінами), враховуючи наказ комунального 

некомерційного підприємства «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня» Міської ради міста Кропивницького» від 

28 січня 2020 року № 72, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити тимчасово встановлені комунальним некомерційним 

підприємством «Міський пологовий будинок з функціями перинатального 

центру ІІ рівня» Міської ради міста Кропивницького» тарифи (без ПДВ) на 

платні послуги з медичного обслуговування згідно з додатком.  

 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Міської ради міста 

Кропивницького» надати тарифи на платні послуги з медичного 

обслуговування на погодження Виконавчому комітету Міської ради міста 

Кропивницького до 01 грудня 2020 року. 

 

3. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства.  
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4. Рішення набуває чинності з дня його опублікування. 

 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Бондарь  24 45 11



ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету                       

Міської ради міста Кропивницького 

« ___» ________2020 року № ______ 

 

Тимчасово встановлені комунальним некомерційним підприємством 

«Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру 

ІІ рівня» Міської ради міста Кропивницького» тарифи (без ПДВ)  

на платні послуги з медичного обслуговування 

 

№ 

п/п 
Найменування послуги Одиниця виміру 

Вартість 

без ПДВ, 

грн 

1 2 3 4 

1 

Операція штучного переривання вагітності в 

амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації 

у разі затримки менструації терміном не більш 

як на 20 днів) 

операція 895,0 

2 

Операція штучного переривання вагітності у 

стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім 

абортів за медичними і соціальними 

показниками 

операція 1 654,0 

3 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії 

хвороби 
довідка 200,0 

4 

Перебування громадян за їх бажанням у 

медичних закладах з поліпшеним сервісним 

обслуговуванням протягом однієї доби 

доба 275,0 

5 

Обслуговування громадян за їх бажанням у 

медичних закладах в обідній залі протягом 

одного дня 

доба 180,0 

6 
Стажування лікарів-інтернів за спеціальністю 

«Акушерство і гінекологія» 

період проходження 

інтернатури – 3 роки 
6 903,0 

7 
Стажування лікарів-інтернів за спеціальністю 

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» 

період проходження 

інтернатури – 2 роки 
4 602,0 

8 
Стажування лікарів-інтернів за спеціальністю 

«Неонатологія» 

період проходження 

інтернатури – 2 роки 
4 602,0 

 

 

 

Начальник управління 

охорони здоров'я                                                                   Оксана МАКАРУК 
 



                                                                                      Доопрацьовано 13.02.2020 
 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 
 

Про погодження тимчасово  

встановлених комунальним  

некомерційним підприємством  

«Міський пологовий будинок з  

функціями перинатального центру  

ІІ рівня» Міської ради міста  

Кропивницького» тарифів 

на платні послуги з медичного  

обслуговування 
 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтею 24 

Господарського кодексу України, підпунктом 2 пункту «б» статті  28, 

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 

1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних 

закладах освіти» (зі змінами), враховуючи наказ комунального 

некомерційного підприємства «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня» Міської ради міста Кропивницького» від 

28 січня 2020 року № 72, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити тимчасово встановлені комунальним некомерційним 

підприємством «Міський пологовий будинок з функціями перинатального 

центру ІІ рівня» Міської ради міста Кропивницького» тарифи (без ПДВ) на 

платні послуги з медичного обслуговування згідно з додатком.  

 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Міської ради міста 

Кропивницького» надати тарифи на платні послуги з медичного 

обслуговування на погодження Виконавчому комітету Міської ради міста 

Кропивницького до 01 грудня 2020 року. 

 

3. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства.  
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4. Рішення набуває чинності з дня його опублікування. 

 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Бондарь  24 45 11



ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету                       

Міської ради міста Кропивницького 

« ___» ________2020 року № ______ 

 

Тимчасово встановлені комунальним некомерційним підприємством 

«Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру 

ІІ рівня» Міської ради міста Кропивницького» тарифи (без ПДВ)  

на платні послуги з медичного обслуговування 

 

№ 

п/п 
Найменування послуги Одиниця виміру 

Вартість 

без ПДВ, 

грн 

1 2 3 4 

1 

Операція штучного переривання вагітності в 

амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації 

у разі затримки менструації терміном не більш 

як на 20 днів) 

операція 895,0 

2 

Операція штучного переривання вагітності у 

стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім 

абортів за медичними і соціальними 

показниками 

операція 1 654,0 

3 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії 

хвороби з архіву 
довідка 200,0 

4 

Перебування громадян за їх бажанням у 

медичних закладах з поліпшеним сервісним 

обслуговуванням протягом однієї доби 

доба 275,0 

5 

Обслуговування громадян за їх бажанням у 

медичних закладах в обідній залі протягом 

одного дня 

доба 180,0 

6 

Стажування лікарів-інтернів, які навчалися на 

умовах контракту, за спеціальністю 

«Акушерство і гінекологія» 

період проходження 

інтернатури – 3 роки 
6 903,0 

7 

Стажування лікарів-інтернів, які навчалися на 

умовах контракту, за спеціальністю 

«Анестезіологія та інтенсивна терапія» 

період проходження 

інтернатури – 2 роки 
4 602,0 

8 

Стажування лікарів-інтернів, які навчалися на 

умовах контракту, за спеціальністю 

«Неонатологія» 

період проходження 

інтернатури – 2 роки 
4 602,0 

 

 

 

Начальник управління 

охорони здоров'я                                                                   Оксана МАКАРУК 
 


