
            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 «Центральна міська  

клінічна лікарня» 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 

«Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради про 

встановлення тарифів на платні послуги 24.03.2021 № 204/01-2 та 05.04.2021 № 

232/01-2, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

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

«Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради згідно з 

додатками. 

2. Дане рішення поширюється на медичні послуги, безоплатне надання 

яких не передбачене за державною програмою медичних гарантій. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, додаток 1 у частині 

«Бактеріологічні дослідження» та  «Бактеріологічні дослідження  для 

проведення медичного огляду декретованої групи населення» рішення 

виконкому від 04.08.2017 № 233 «Про тарифи на платні медичні послуги, що 

надаються Центральною міською клінічною лікарнею». 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому від 

09.09.2020 № 319 «Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються КНП 

«Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

____________№_____ 

 

Тарифи на платні медичні послуги, що надаються КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради  
 

№ 

п/п 
Назва послуги Тариф, грн. 

 Бактеріологічні дослідження  

1 
Бактеріологічне дослідження зіву або носа на патогенний 

стафілокок в умовах стаціонару 
66,80 

2 
Бактеріологічне дослідження зіву або носа на патогенний 

стафілокок 
77,20 

3 
Бактеріологічне дослідження зіву і носа на патогенний 

стафілокок 
89,00 

4 Бактеріологічне дослідження зіву 230,70 

5 Бактеріологічне дослідження зіву на кандіди 76,70 

6 Бактеріологічне дослідження мокротиння 231,60  

7 Бактеріологічне дослідження жовчі 289,00 

8 Бактеріологічне дослідження сечі 172,50 

9 Бактеріологічне дослідження цервікального каналу 180,10 

10 Бактеріологічне дослідження носа 151,70 

11 

Бактеріологічне дослідження задньої стінки глотки на 

кашлюк та паракашлюк (посів із задньої стінки глотки на 

кашльові поштовхи) 

174,10 

12 Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз 366,70 

13 
Бактеріологічне дослідження калу на патогенні 

ентеробактерії 
102,60  

14 

Бактеріологічне дослідження калу на патогенні та 

умовно-патогенні ентеробактерії у новонароджених ( у 

т.ч. при здійсненні розтину померлої дитини) 

289,60  

15 
Бактеріологічне дослідження калу на патогенні 

ентеробактерії для дітей до 3-х років 
111,40  

16 
Бактеріологічне дослідження грудного молока на 

мікрофлору 
120,70 

17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Бактеріологічне дослідження крові на стерильність (для 

дорослих) 
190,20  

18 
Бактеріологічне дослідження крові на стерильність (для 

дітей віком до 5 років) 
64,60 

19 
Бактеріологічне дослідження крові на стерильність (для 

дітей віком від 5 до 14 років) 
156,40 

20 
Бактеріологічне дослідження крові на гемокультуру (для 

черевного тифу) 
106,40 



21 
Бактеріологічне дослідження посіву з носоглотки на 

менінгокок 
143,00 

22 
Бактеріологічне дослідження мазка з зіва та носа на 

дифтерію 
138,60 

23 Бактеріологічне дослідження інфікованих ран 157,60 

24 

Бактеріологічне дослідження інфікованих ран, 

інтубаційної трубки, шлункового вмісту, трахеостоми, 

зіву на наявність мікроорганізмів у новонароджених 

206,20 

25 
Бактеріологічне дослідження виділень із очей (2 рази) – з 

діагнозом: кон’юктивіт 
168,80  

26 
Бактеріологічне дослідження виділень із очей (2 рази) – 

передопераційне обстеження 

140,00 

 

27 Бактеріологічне дослідження виділень із вух 119,70 

28 Бактеріологічне дослідження пунктату 171,50  

29 

Виявлення бактеріального забруднення середовища 

життєдіяльності людини  методом змивів на бактерії 

групи кишкової палочки та золотистого стафілокока 

92,30 

30 

Виявлення бактеріального забруднення середовища 

життєдіяльності людини  методом змивів на бактерії 

групи кишкової палочки та золотистого стафілокока, 

ентерокока 

126,20 

31 
Бактеріологічний контроль визначення бактеріального 

забруднення повітря закритих приміщень 
99,60 

32 

Бактеріологічний контроль стерильності виробів 

медичного призначення, інструментарію та інших 

об’єктів після стерилізації 

101,20 

33 

Бактеріологічне дослідження визначення чутливості 

мікроорганізмів грибів роду кандіда до 

противогрибкових препаратів 

63,40 

34 

Бактеріологічне дослідження визначення чутливості  

стрептококів, ентерококів, стафілококів, ентеробактерій 

до антибіотиків (14 шт) 

75,50 

35 

Бактеріологічне дослідження визначення чутливості  

стрептококів, ентерококів, стафілококів, ентеробактерій 

до антибіотиків (22 шт) 

126,70 

36 

Бактеріологічне дослідження визначення чутливості  

стрептококів, ентерококів, стафілококів, ентеробактерій 

до антибіотиків (30 шт) 

156,40 

37 
Бактеріологічне дослідження визначення чутливості  

стрептококів, ентерококів до антибіотиків (сеча) 
93,30 

38 
Бактеріологічне дослідження визначення чутливості  

стафілокока, ентеробактерій до антибіотиків (сеча) 
105,30 

39 Виявлення мікроорганізмів грибів роду кандіда 193,30 

40 Визначення мікроорганізмів роду коренебактерій 457,90 



41 Визначення мікроорганізмів роду ентеробактерій 144,00 

42 Визначення мікроорганізмів роду стафілококів 97,60 

43 
Визначення мікроорганізмів сімейства нейсерій рід 

нейсерія 
435,80 

44 
Визначення мікроорганізмів роду стрептококів вид 

ентерококу 
64,30 

45 Визначення мікроорганізмів роду стрептококів 70,60 

46 Посів Ліквора (СМР) на мікрофлору 302,00 

 
Бактеріологічні дослідження для проведення медичного 

огляду декретованої групи населення 
 

 Дослідження на носійство кишкових інфекцій:  

47 бактеріологічне дослідження калу на шигели 60,40 

48 бактеріологічне дослідження калу на черевний тиф 71,60 

49 серологічне дослідження на черевний тиф 87,10 

50 
Бактеріологічне дослідження мазка із зіву і носа на 

наявність патогенного стафілокок з ідентифікацією 
145,10 

 

 

Керуючий справами виконкому                    Ігор ФАРТУШОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення виконкому 

____________№_____ 

 

Тарифи на платні медичні послуги, що надаються КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» Ужгородської міської ради  
 

№ 

п/п 
Назва послуги Тариф, грн. 

1 
Патоморфологічне дослідження біопсійного та 

операційного матеріалу І категорії складності 
139,90 

2 
Патоморфологічне дослідження біопсійного та 

операційного матеріалу ІІ категорії складності 
243,40 

3 
Патоморфологічне дослідження біопсійного та 

операційного матеріалу ІІІ категорії складності 
315,40 

4 
Патоморфологічне дослідження біопсійного та 

операційного матеріалу ІV категорії складності 
661,50 

5 
Патоморфологічне дослідження біопсійного та 

операційного матеріалу V категорії складності 
1653,70 

6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Патоморфологічне дослідження (розтин) 1614,10 

7 
Патоморфологічне дослідження (розтин) ІІ категорії 

складності 
3013,10 

8 
Патоморфологічне дослідження (розтин) ІІІ категорії 

складності 
5265,10 

9 
Патоморфологічне дослідження (розтин) ІV категорії 

складності 
6345,10 

10 
Патоморфологічне дослідження (розтин) V категорії 

складності 
7922,10 

11 
Оформлення медичної документації та туалету тіла 

померлого 
638,50 

12 
Зберігання у холодильній камері трупів, доставлених з 

інших лікарень та з дому 
341,90 

 

 

Керуючий справами виконкому                    Ігор ФАРТУШОК 

 


