
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про тарифи на платні медичні послуги, 

що надаються КНП «Ужгородська міська  

поліклініка» Ужгородської міської ради 

 

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про ціни і ціноутворення», 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», розглянувши звернення КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської ради про встановлення 

тарифів на платні послуги 23.03.2021 № 97/01-10, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи на платні медичні послуги, що надаються  КНП 

«Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської міської ради згідно з 

додатком. 

2. Дане рішення поширюється на медичні послуги, безоплатне надання 

яких не передбачене за державною програмою медичних гарантій. 

3. Визнати таким, що втратили чинність, пункти 8-11 додатку 1 у 

частині «Тарифи на платні послуги, що надаються Ужгородською міською 

поліклінікою за зверненнями громадян без направлення лікарів (за відсутності 

показів відповідно до протоколів, затверджених МОЗ України» рішення 

виконкому від 22.02.2017 № 54 «Про тарифи на платні медичні послуги, що 

надаються Ужгородською міською поліклінікою». 

4. Рішення набуває чинності з дня опублікування на офіційному сайті 

міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 



Додаток  

до рішення виконкому 

____________№_____ 

 

Тарифи 

на платні медичні послуги КНП «Ужгородська міська поліклініка» Ужгородської 

міської ради 
 

№ 

п/п 
Назва послуги Тариф, грн. 

1 
Консультація лікаря-профпатолога з оформленням 

консультативного висновку 
171,00 

2 Консультація лікаря терапевтичного профілю 77,00 

3 Консультація лікаря хірургічного профілю 82,00 

4 Консультація лікаря-інфекціоніста 79,00 

5 Консультація лікаря-гінеколога 106,00 

6 
Підшкірна ін’єкція (одноразово без вартості лікарського 

препарату) 
25,00 

7 
Внутрішньом’язева ін’єкція (одноразово без вартості 

лікарського препарату) 
25,00 

8 
Внутрішньовенне вливання (одноразово без вартості 

лікарського препарату) 
41,00 

9 
Внутрішньовенне крапельне вливання (одноразово без 

вартості лікарського препарату) 
91,00 

10 

Проведення проб на наявність алергічних реакцій на 

антибіотики (одноразово без вартості лікарського 

препарату) 

57,00 

11 Виїзд за адресом (місто Ужгород) 150,00 

 

 

Керуючий справами виконкому                      Ігор ФАРТУШОК 

 


