
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 24 березня 2020 року                                           № 158 

 

 

Про погодження тимчасово  

встановлених комунальним  

некомерційним підприємством  

«Поліклінічне об’єднання» 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 «Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» від 17 січня 2020 року № 65-д, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити тимчасово встановлені комунальним некомерційним 

підприємством «Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» тарифи (без ПДВ) на платні послуги з медичного 

обслуговування згідно з додатком.  

 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Поліклінічне 

об’єднання» 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.  

 

4. Рішення набуває чинності з дня його опублікування. 
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5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого 

комітету міської ради від 14 червня 2011 року № 579 «Про затвердження 

тарифів на медичні послуги, що надаються комунальним закладом 

«Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда». 

 

6.  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 

24 березня 2020 року № 158 

 

Тимчасово встановлені комунальним некомерційним підприємством 

«Поліклінічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» тарифи 

(без ПДВ) на платні послуги з медичного обслуговування 
   

№ 

п/п 
Найменування послуги 

Вартість без 

ПДВ, грн 

1 2 3 

1 Профілактичний медичний огляд лікарем-терапевтом 25,50 

2 Профілактичний медичний огляд лікарем-хірургом 26,69 

3 Профілактичний медичний огляд лікарем-отоларингологом 23,46 

4 Профілактичний медичний огляд лікарем-офтальмологом 25,61 

5 Профілактичний медичний огляд лікарем-невропатологом 23,22 

6 Загальний аналіз крові 47,05 

7 Дослідження крові на глюкозу (венозна кров)  35,09 

8 Визначення групи крові та резус-фактора 46,94 

9 Загальний аналіз сечі 34,52 

10 Електрокардіографія 31,04 

11 Виявлення антитіл на реакцію мікропреципітації (РМП) 36,01 

12 Рентгенографія 54,51 

13 Флюорографія 22,81 

14 
Щозмінні передрейсові медичні огляди водіїв транспортних 

засобів на 1 особу 
19,58 

15 Профілактичний медичний огляд лікарем-стоматологом 16,84 

16 
Профілактичний медичний огляд лікарем-дерматовенерологом 

(жінки) 
45,31 

17 
Профілактичний медичний огляд лікарем-дерматовенерологом 

(чоловіки) 
26,62 

18 Профілактичний медичний огляд акушеркою 42,99 

19 Мазки на гонорею 35,56 

20 
Бактеріологічне дослідження на наявність патогенних 

ентеробактерій  
147,00 

21 
Бактеріологічне дослідження на наявність патогенного 

стафілококу 
75,29 

22 Бактеріологічне дослідження на контактні гемільтози 43,91 

23 
Бланк медичної довідки щодо придатності до керування 

транспортним засобом 
5,45 

24 
Бланк медичної довідки щодо отримання дозволу (ліцензії) на 

об'єкт дозвільної системи 
5,45 

25 Бланк особистої медичної книжки (форма № 1-ОМК) 5,45 

26 Дослідження на тиреотропний гормон (ТТГ) 61,13 

27 Дослідження на вільний тироксин (Т4) 65,51 

28 Дослідження на Анти-ТПО (антитіла до тироїдної пероксидази) 68,03 

29 Виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBV) 45,90 

30 Виявлення антитіл до вірусу гепатиту С (HBС) 45,81 

31 Дослідження функції зовнішнього дихання 13,22 



 2 

Продовження 

1 2 3 

32 Динамометрія  8,03 

33 Аудіометрія 36,00 

34 Дослідження вестибулярного апарату 19,46 

35 Вібраційна чутливість 9,55 

36 Холодова проба 24,73 

37 Мамографія 47,64 

38 

Ультразвукове дослідження щитоподібної залози, кісток та 

суглобів, судин, середостіння, плевральної порожнини, 

вилочкової залози 

47,61 

39 Визначення насичення трансферину залізом (% НТЗ) 64,62 

40 Визначення активності холінестерази 45,66 

41 Аналіз на гамма-глютамілтрасферазу (ГГТ) 39,65 

42 Визначення білірубіну загального 40,77 

43 Аналіз крові на вміст аланін-аміно-трансферазу (АлТ) 41,70 

44 Аналіз крові на аспартат-аміно-трансферазу (АсТ) 41,68 

45 Лужна фосфотаза 44,28 

46 Ультразвукове дослідження окремого органу 36,15 

47 Холестерин 34,56 

48 PSA (простатспецифічний антиген) 45,01 

49 Профілактичний медичний огляд лікарем-урологом 26,68 

50 Онкомаркер раку молочної залози (СА 15-3) 86,70 

51 Малярійний плазмодій (товста крапля) 62,90 

52 Ретикулоцити 28,89 

53 Дослідження калу на яйця гельмінтів 63,86 

54 Дослідження калу на найпростіші 37,06 

55 Копрограма 46,07 

56 Дослідження мокротиння на пневмоцистоз  52,22 

57 Дослідження калу на криптоспотидіоз 54,66 

58 Дослідження калу на приховану кров 30,01 

59 Дослідження мокротиння на туберкульоз 56,37 

60 Дослідження калу на опісторхоз 61,30 

61 Дослідження калу на ізоспороз 46,18 

62 Аналіз сечі за Нечипоренком 28,02 

63 Аналіз сечі за Зимницьким 22,12 

64 Загальний білок 35,26 

65 Сечовина-У 41,18 

66 Креатинін 40,37 

67 В-ліпопротеїди 33,00 

68 a-холестерин 35,71 

69 Тригліцириди 38,74 

70 Білірубін прямий 39,64 

71 Тимолова проба 35,42 

72 Амілаза 39,98 

73 Сечова кислота 49,19 

74 Кальцій 37,09 

75 Калій 59,37 

76 Натрій 70,53 

77 Магній 37,74 

78 Фосфор 35,92 
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79 Залізо та ЗЗЗ 61,24 

80 Протромбінований час та МНО 49,80 

81 Фібриноген 48,45 

82 Сіромукоїд 47,05 

83 С-реактивний білок 39,11 

84 Р-фактор 39,11 

85 Антистрептолізин (АСЛО) 39,11 

86 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 65,56 

87 Дослідження крові на глюкозу (капілярна кров) 26,73 

88 Визначення толерантності до глюкози 56,92 

89 
Дослідження клінічного матеріалу на мікроорганізми роду 

стрептококу 
66,88 

90 Дослідження клінічного матеріалу на стафілокок 75,23 

91 Дослідження на дисбактеріоз 239,27 

92 

Розрахунок поживних середовищ при проведенні 

бактеріологічних обстежень на наявність ентеробактерій, 

клінічний матеріал 

90,16 

93 Дослідження на дріжджоподібні гриби 65,63 

94 Визначення чутливості до антибактеріальних препаратів 71,19 

95 Дослідження на дифтерію 116,04 

96 
Розрахунок поживних середовищ для досліджень матеріалу на 

стерильність 
77,82 

97 Розрахунок поживних середовищ для досліджень змивів 70,36 

98 Серологічне дослідження на черевний тиф 450,72 

99 Серологічне дослідження на висипний тиф 319,66 

100 
Розрахунок поживних середовищ для бактеріологічного 

дослідження крові на стерильність 
65,74 

101 
Розрахунок поживних середовищ для бактеріологічного 

дослідження крові методом гемокультури 
54,37 

102 Масаж уздовж хребта 37,96 

103 Масаж спини 37,96 

104 Масаж комірцевої зони 30,37 

105 Масаж попереково-крижового відділу 30,37 

106 Масаж верхньої кінцівки 30,37 

107 Масаж нижньої кінцівки 30,37 

108 
Гімнастика для терапевтичних хворих при хронічному перебігу 

захворювань 
18,23 

109 
Гімнастика для хворих після хірургічних операцій при 

індивідуальному методі занять 
18,23 

110 
Гімнастика для хворих після хірургічних операцій при груповому 

методі занять 
22,03 

111 
Гімнастика для неврологічних і нейрохірургічних хворих при 

індивідуальному методі занять 
29,61 

112 
Гімнастика для неврологічних і нейрохірургічних хворих при 

груповому методі занять 
40,99 

113 
Процедури механотерапії (на одну область, один суглоб), заняття 

на тренажерах 
18,23 

114 Дихальна гімнастика 22,03 

115 Оздоровча гімнастика 40,99 
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116 Пасивна гімнастика 29,61 

117 Корегуюча гімнастика 40,99 

118 
Гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих у період 

іммобілізації при індивідуальному методі занять 
18,23 

119 
Гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих у період 

іммобілізації при груповому методі занять 
25,82 

120 
Гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих при 

травмах та після операцій хребта і тазу 
29,61 

121 

Гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих при 

травмах та після операцій хребта і тазу після іммобілізації при 

індивідуальному методі занять 

25,82 

122 

Гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих при 

травмах та після операцій хребта і тазу після іммобілізації при 

груповому методі занять 

33,40 

123 

Гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих при 

травмах і після операцій хребта при індивідуальному методі 

занять 

33,40 

124 
Гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих при 

травмах і після операцій хребта при груповому методі занять 
40,99 

125 
Гімнастика для ортопедично-травматологічних хворих при 

травмах хребта з ураженням спинного мозку 
52,37 

126 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем-

невропатологом 
39,82 

127 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем-

офтальмологом 
41,14 

128 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем-

отоларингологом 
40,48 

129 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем-

хірургом 
40,48 

130 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем-

дерматовенерологом 
40,48 

131 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем-

терапевтом 
39,82 

132 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем-

урологом 
41,14 

133 Аналіз на глікований гемоглобін (HbAc1) 120,44 

134 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем-

кардіологом 
40,48 

135 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем-

ендокринологом 
40,48 

136 
Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем-

ревматологом 
40,48 

137 Швидкі тести на ВІЛ 35,53 

138 
Консультативні послуги за звернення громадян (без направлення 

лікаря) лікаря-невропатолога 
42,12 

139 
Консультативні послуги за зверненням громадян (без 

направлення лікаря) лікаря-терапевта 
40,80 

140 
Консультативні послуги за звернення громадян (без направлення 

лікаря) лікаря-хірурга 
51,47 
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141 
Консультативні послуги за звернення громадян (без направлення 

лікаря) лікаря-отоларинголога 
50,72 

142 
Консультативні послуги за зверненням громадян (без 

направлення лікаря) лікаря-офтальмолога 
51,78 

143 Велоергометрія 122,65 

144 Реоенцелографія (РЕГ) 64,41 

145 Холтерівське моніторування ЕКГ 164,86 

146 
Консультативні послуги за звернення громадян (без направлення 

лікаря) лікаря-дерматовенеролога (жінки) 
67,71 

147 
Консультативні послуги за зверненням громадян 

(без направлення лікаря) лікаря-дерматовенеролога (чоловіки) 
49,02 

148 
Консультативні послуги за зверненням громадян 

(без направлення лікаря) лікаря-уролога 
50,67 

149 
Консультативні послуги за зверненням громадян 

(без направлення лікаря) лікаря-кардіолога 
42,13 

150 
Консультативні послуги за зверненням громадян 

(без направлення лікаря) лікаря-ендокринолога 
42,13 

151 
Консультативні послуги за зверненням громадян 

(без направлення лікаря) лікаря-ревматолога 
42,13 

152 
Медична допомога хворим удома лікарем-невропатологом з 

урахуванням транспортних послуг 
171,10 

153 
Медична допомога хворим удома лікарем-хірургом (перев’язка) з 

урахуванням транспортних послуг 
216,89 

154 
Медична допомога хворим удома лікарем-хірургом (зняття швів) 

з урахуванням транспортних послуг 
213,46 

155 
Медична допомога хворим удома лікарем-отоларингологом з 

урахування транспортних послуг 
176,42 

156 
Медична допомога хворим удома лікарем-офтальмологом з 

урахуванням транспортних послуг 
179,48 

157 
Медична допомога хворим удома лікарем-урологом з 

урахуванням транспортних послуг 
225,98 

158 
Медична допомога хворим удома лікарем-кардіологом з 

урахуванням транспортних послуг 
171,62 

159 
Медична допомога хворим удома лікарем-ендокринологом з 

урахуванням транспортних послуг 
171,10 

160 
Медична допомога хворим удома лікарем-ревматологом з 

урахуванням транспортних послуг 
171,10 

161 Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз 25,61 

162 
Молекулярно-генетичне дослідження (МГД) на туберкульоз 

GeneXpert 
113,21 

163 Транспортні послуги по місту до 20 км 173,40 

164 Транспортні послуги по місту до 10 км 91,13 

165 
Консультативні послуги за зверненням громадян (без 

направлення лікаря) лікарем-психотерапевтом 
50,69 

166 

Ультразвукове дослідження внутрішніх органів, яке проводяться 

комплексно. Ехокардіографія, Допплерографія судин в 

імпульсному режимі 

78,17 

167 
Ультразвукове дослідження молочних залоз, матки, яєчників. 

Інтрареактивні дослідження  
57,16 
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Продовження 

1 2 3 

168 

Медична допомога хворим удома: маніпуляції – забір 

біоматеріалів на дослідження лаборантом без транспортних 

послуг 

45,72 

169 

Медична допомога хворим удома: маніпуляції – забір 

біоматеріалів на дослідження лаборантом з транспортними 

послугами 

154,60 

170 

Медична допомога хворим удома: маніпуляції – забір 

біоматеріалів на дослідження сестрою медичною без 

транспортних послуг 

42,01 

171 

Медична допомога хворим удома: маніпуляції – забір 

біоматеріалів на дослідження сестрою медичною з 

транспортними послугами 

150,89 

172 
Медична допомога хворим удома лікарем-невропатологом 

без транспортних послуг 
62,22 

173 
Медична допомога хворим удома лікарем-хірургом (перев’язка) 

без транспортних послуг  
108,01 

174 
Медична допомога хворим удома лікарем-хірургом (зняття швів) 

без транспортних послуг 
104,57 

175 
Медична допомога хворим удома лікарем-отоларингологом 

без транспортних послуг 
67,54 

176 
Медична допомога хворим удома лікарем-офтальмологом 

без транспортних послуг 
70,60 

177 
Медична допомога хворим удома лікарем-урологом 

без транспортних послуг 
117,10 

178 
Медична допомога хворим удома лікарем-кардіологом 

без транспортних послуг 
62,74 

179 
Медична допомога хворим удома лікарем-ендокринологом 

без транспортних послуг 
62,22 

180 
Медична допомога хворим удома лікарем-ревматологом 

без транспортних послуг 
62,22 

181 Профілактичний медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом 45,53 

182 Цитологічне дослідження на атипічні клітини 62,55 

 

 

 

Заступник начальника управління 

охорони здоров'я                                                                         Лариса КУДРИК 
 

 


