
  
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 
26 травня 2022 року                                 м. Шепетівка                                                 №  125 
 
Про внесення доповнень в додаток до 
рішення виконавчого комітету від 
19.08.2021 № 256 «Про встановлення  
тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються комунальним  некомерційним 
підприємством «Вузлова багатопрофільна 
лікарня станції Шепетівка» 

 
Розглянувши звернення головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«Вузлова багатопрофільна лікарня ст. Шепетівка» (лист від 19.05.2022  № 105)  відповідно до  
постанови Кабінету Міністрів  України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження 
переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я та вищих медичних закладах» (зі змінами), керуючись   ст. 28  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет  міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 
 
1.  Внести  доповнення в додаток до рішення виконавчого комітету від 19.08.2021 № 256 

«Про встановлення  тарифів на платні  медичні послуги, що надаються комунальним  
некомерційним підприємством «Вузлова багатопрофільна лікарня станції Шепетівка»  згідно 
з додатком.  

2. Контроль за виконання рішення покласти  на  заступника міського голови    
Г.Безкоровайну.   

 
 

 
Міський голова                                                                                          Віталій БУЗИЛЬ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
Додаток 
до рішення  виконавчого комітету  
від 26.05.2022 № 125 

 
ТАРИФИ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,  

що надаються у КНП «Вузлова багатопрофільна лікарня ст. Шепетівка » (послуги, що 
надаються з функціональними повноваженнями закладами охорони здоров’я, за зверненням 
громадян без направлення лікаря з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я 

дорослого населення згідно постанови КМУ від 17.09.1996 року № 1138 із змінами та 
доповненнями в редакції постанови КМУ від 22.09.2016 року № 648) 

 

Код 
послуги 

Найменування послуги 
Одиниця 
виміру 

Вартість без 
ПДВ, грн. 

ПДВ  20%, 
грн.. 

Вартість 
всього, грн 

І. Медичні огляди 
16 Медичний огляд для отримання дозволу 

(ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 
1 огляд 218,00 43,60 261,60 

17 Медичний огляд щодо придатності до 
керування транспортними засобами 

1 огляд 296,00 59,20 355,20 

18 Медичний огляд для одержання медичної 
довідки про проходження психіатричного 
огляду 

1 огляд 44,00 8,80 52,80 

19 Медичний огляд для одержання сертифікату 
про проходження профілактичного 
наркологічного огляду 

1 огляд 80,00 16,00 96,00 

Х. КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ ВУЗЬКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

11 Консультація лікаря-психіатра огляд 47,00 0,00 47,00 

12 Консультація лікаря-нарколога огляд 46,00 0,00 46,00 

 
XI. ІНШІ ПОСЛУГИ 

 

1 Вібротестування 
Процеду

ра  
65,00 

0,00 65,00 

2 
Санітарна обробка та видалення сірчаної 
пробки з вух 

Процеду
ра  

75,00 
0,00 75,00 

 
 
Головний лікар                           Валерій ХРИЩАТИЙ 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                                         Наталія БІЛАС 
 
 

 


