
            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 "Ужгородський міський  

пологовий будинок" Ужгородської міської ради 

 

 Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 28 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 

17.09.96 № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 

державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” (із 

змінами і доповненнями) та Постанови від 25.12.96 № 1548 "Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)" (зі змінами), розглянувши звернення комунального 

некомерційного підприємства "Ужгородський міський пологовий будинок" 

Ужгородської міської ради від 26.11.19 № 582/01-12, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Встановити тарифи на платні медичні послуги з охорони здоров’я, що 

надаються комунальним некомерційним підприємством "Ужгородський 

міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради, згідно з додатком. 

2. Рішення набуває чинності з дня опублікування на офіційному сайті 

міської ради та у друкованих засобах масової інформації. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому  18.11.2013 

№ 441 „Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються Ужгородським 

міським пологовим будинком”. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 



                                                                                                   Додаток  

до рішення виконкому  

                                                                                      _____________№ ___ 
 

 

Тарифи 

на платні медичні послуги,  що надаються комунальним некомерційним 

підприємством "Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської 

міської ради 
 

 Назва послуг  
Одиниця 

виміру 

Тариф, 

грн. 

1. 

Операція штучного переривання вагітності в 

амбулаторних умовах методом вакуум-

аспірації 

одна 1023,80 

2. 
Операція штучного переривання  вагітності у 

стаціонарі  
одна 1526,10 

3.  

Амбулаторне лікування безпліддя методом  

допоміжних репродуктивних технологій, 

у тому числі: 

одна 
2243,20 

 

-  перший етап (формування попереднього 

діагнозу) 
одна 749,60 

-  другий етап  (додаткові методи 

обстеження) 
одна 752,70 

-  третій етап    (допоміжні репродуктивні 

технології) 
одна 740,90 

4. Курс лікування безпліддя  одна 5539,30 

5.  
Видача копії медичної довідки, витяг з історії 

хвороби 
одна 76,10 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                 Олена МАКАРА 

 


