
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 18.04.2012 р. № 113                                                                              м. Ужгород 
 

  
Про тарифи на платні медичні послуги, 
що надаються Ужгородською міською  
поліклінікою  
 

Керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету 
Міністрів України від 19.09.96 № 1138 „Про затвердження переліку платних 
послуг, які  надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих 
медичних закладах освіти” (із змінами і доповненнями), від 23.05.2001 № 559 
„Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники 
яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку 
проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок” (із змінами і 
доповненнями), спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та 
Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345 „Про 
затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв 
транспортних засобів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 
2000 р. за № 435/46656, наказів Міністерства охорони здоров’я України від 
23.07.2002 № 280 „Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних 
медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, 
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до 
поширення інфекційних хвороб” (із змінами і доповненнями), від 21.05.2007 № 246 
„Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій” (із змінами і доповненнями) та в зв’язку з підвищенням вартості 
затрат на надання медичних послуг, враховуючи клопотання Ужгородської 
міської поліклініки від 10.02.12 № 250/09-10, виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Встановити тарифи на платні медичні послуги, що надаються  
Ужгородською міською поліклінікою згідно з додатками. 

2. Головному лікарю міської поліклініки (Козак Т. Ю.): 
- забезпечити застосування зазначених тарифів на платні послуги у 

суворому дотриманні вимог 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); 

- забезпечити проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв 
транспортних засобів та обов’язкових профілактичних медичних оглядів 
працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких 
пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 
інфекційних хвороб; 

- забезпечити надання зазначених платних послуг за зверненнями 
громадян без направлення лікарів (при відсутності показів відповідно до 
протоколів, затверджених МОЗ України), за умови оплати вартості послуг на 
спеціальний рахунок медичного закладу; 

- організувати роз’яснювальну роботу серед населення стосовно введення 
нових тарифів на платні медичні послуги та порядку їх надання шляхом 
розміщення відповідних інформаційно-наочних матеріалів в місцях надання послуг; 

 - витрати по наданню платних послуг здійснювати за рахунок 
спеціальних коштів Ужгородської міської поліклініки. 

3. Звільнити від оплати за вказані медичні послуги пільгові категорії 
населення, які визначені Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту”. 

4. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконкому міської 
ради від 06.07.11 № 232 „Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються 
Ужгородською міською поліклінікою та Ужгородською центральною міською 
клінічною лікарнею” в частині стосовно Ужгородської міської поліклініки та  
додатки 1-4 до нього. 

5. Рішення набуває чинності з дня опублікування в засобах масової 
інформації. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Трикура В.Ф.  

 
 
 

Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконкому 
від 18.04.2012 р. № 113 

 
Тарифи на платні послуги на проведення медичних оглядів, 

  що надаються Ужгородською міською поліклінікою 
тарифи на послуги 

№ 
п/п 

Назва досліджень для 
чоловіків, 

грн. 

для жінок, 
грн. 

1 
Медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і організацій, 
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення: 

1.1 попередній огляд   

1.1.1 

попередній медичний огляд п.1-харчова та переробна 
промисловість; п.8-13-позашкільні навч. заклади, 
професійно-технічні навч. заклади, вищі навчальні 
заклади, притулки неповнолітніх, дитячі і підліткові 
оздоровчі заклади, лікувально-профілактичні заклади 
для дорослих (працівники харчоблоків), п.24-
водоочисні та каналізаційні споруди 

95,70 118,00 

1.1.2 попередній огляд 84,10 106,50 
1.2 періодичний медичний огляд:   

1.2.1 
п.1-харчова та переробна промисловість; п.24-
водоочисні та каналізаційні споруди (робітники 
безпосередньо причетні до водопостачання) 

68,80 68,80 

1.2.2 

п.3-підприємства продовольчої торгівлі, у т.ч. 
роздрібної, а також ті, що розташовані на території 
ринків (продавці); п.16-перукарні, косметичні та 
масажні кабінети; п.17-лазні,сауни; п.18-готелі, п.19-
гуртожитки, п.20-спортивно-оздоровчі комплекси 

77,90 100,20 

1.2.3 п.4-ринки 86,90 106,30 

1.2.4 

п.5-підприємства громадського харчування, п.8-13 
позашкільні навч. заклади, професійно-технічні навч. 
заклади, вищі навчальні заклади, притулки 
неповнолітніх, дитячі і підліткові оздоровчі заклади, 
лікувально-профілактичні заклади для дорослих 
(працівники харчоблоків) 

95,70 118,00 

1.2.5 

п.8-13 позашкільні навч. заклади, професійно-
технічні навч. заклади, вищі навчальні заклади, 
притулки неповнолітніх, дитячі і підліткові оздоровчі 
заклади, лікувально-профілактичні заклади для 
дорослих 

68,40 90,20 

1.2.6 

п.15-пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки; 
(п.16-перукарні, косметичні та масажні кабінети; 
п.17-лазні, сауни; п.18-готелі, п.19-гуртожитки) –
адміністрація; п.29-приватні послуги на дому 

64,70 86,50 

1.2.7 п.21-заклади культури, п.22-розважальні заклади 50,80 72,60 
1.2.8 працівників аптек та їх структурних підрозділів 50,70 73,10 

2 
Попередній медичний огляд  кандидатів у водії 
транспортних засобів 

170,20 170,20 



3 
Періодичний медичний огляд водіїв  транспортних 
засобів 

142,00 142,00 

4 
Довідка про гінекологічне обстеження для 
проходження медичного огляду водії та 
кандидатів у водії транспортних засобів 

- 20,20 

5 
Медична підготовка водіїв та кандидатів у водії 
транспортних засобів 

49,90 49,90 

6 
Видача медичної довідки  для отримання дозволу 
(ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 

137,60 137,60 

7 
Попередній   медичний огляд працівників певних 
категорій 

109,60 136,40 

8 
Періодичний  медичний огляд працівників певних 
категорій 

93,60 120,40 

9 
Видача медичної довідки про стан здоров’я 
громадян України, які виїжджають за кордон 

168,60 168,60 

10 
Обов’язковий попередній та періодичний 
психіатричний огляд 

22,80 22,80 

11 
Профілактичний медичний огляд із підготовкою 
висновку про стан здоров’я на прохання громадян 

115,70 144,00 

 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                     Д. Геворкян 



Додаток 2 
до рішення виконкому 
від 18.04.2012 р. № 113 

 
 

Тарифи на платні послуги з корекції зору за допомогою окулярів  
(повний курс послуги), що надаються Ужгородською міською поліклінікою за 
зверненням громадян без направлення лікарів (При відсутності показів 

відповідно до затверджених МОЗ України Протоколів) 
№ 
п/п 

Назва процедури 
тарифи  

на послуги, 
грн. 

1 
Корекція зору за допомогою окулярів складними склами з попереднім 
обстеженням 

54,30 

2 
Корекція зору за допомогою окулярів складними склами без 
попереднього обстеження 

36,30 

3 Корекція зору за допомогою окулярів  15,40 
 
 

Тарифи на платні послуги з проведення досліджень функціональної 
діагностики, що надаються Ужгородською міською поліклінікою за 

зверненням громадян без направлення лікарів (При відсутності показів 
відповідно до затверджених МОЗ України Протоколів) 

№ 
п/п 

Назва процедури 
тарифи  

на послуги, 
грн. 

1 Спірометрія 9,00 
2 Пневмотахометрія 9,00 
3 Комп’ютерна спірографія 19,80 
4 Ехокардіографія 25,80 
5 Електрокардіограма на 12 відведень 15,60 

 
 
Тарифи на платні послуги, що надаються Ужгородською міською поліклінікою 

за зверненням громадян без направлення лікарів (При відсутності 
показів відповідно до затверджених МОЗ України Протоколів) 

№ 
п/п 

Назва процедури 
тарифи  

на послуги, 
грн. 

1 
Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх 
зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні 

13,40 

2 

Проведення профілактичних щеплень усім особам, які від’їжджають за 
кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або 
санаторних закладах, туристичні подорожі, тощо, за власним 
бажанням або на вимогу сторони, що запрошує 

15,80 

3 
Проведення оздоровчого масажу з метою зміцнення здоров’я 
дорослого населення (1 умовна одиниця-зона) 

9,50 

4 
Індивідуальне заняття з гімнастики з метою зміцнення здоров’я 
дорослого населення (1 заняття) 

17,80 



5 Голкорефлексотерапія (1 сеанс) 38,40 

6 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 16,00 

 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                     Д. Геворкян 



Додаток 3 
до рішення виконкому 
від 18.04.2012 р. № 113 

 
 

Тарифи на платні медичні послуги клініко-діагностичної лабораторії 
Ужгородської міської поліклініки, що надаються за зверненням громадян 

без направлення лікарів (При відсутності показів відповідно до 
затверджених МОЗ України Протоколів) 

 
№ 
п/п 

Перелік послуг (досліджень) 
тарифи, 
грн. 

1 Клінічний аналіз крові з лейкоцитарною формулою 36,00 
2 Аналіз крові на гемоглобін 17,70 
3 Аналіз крові на еритроцити 12,50 
4 Аналіз крові на лейкоцити 11,40 
5 Аналіз крові на швидкість осідання еритроцитів 8,90 
6 Аналіз крові на лейкоцитарну формулу 15,40 
7 Аналіз крові на час кровотечі і час згортання 9,20 
8 Загальний аналіз крові 30,10 
9 Аналіз сечі загальний 16,90 
10 Аналіз сечі на цукор 6,30 
11 Аналіз сечі на ацетон 6,60 
12 Аналіз калу на гельмінти 13,90 
13 Виявлення гостриків в періанальних складках 10,60 
14 Аналіз калу на приховану кров 6,50 
15 Анти-стрептолізін "О"(АСЛО) латексний 10,10 
16 Ревматоїдний фактор латексний 10,20 
17 СРБ латексний С-реактивний білок в крові 10,40 
18 Аналіз калу (копрограма) 13,90 
19 Аналіз крові на гематокрит 10,80 
20 Дослідження глюкози крові (глюкоза ферментативно) 25,10 
21 Аналіз крові на активність альфа-амілази 21,20 
22 Аналіз крові на активність амінотрансфераз (АЛТ) в сироватці крові 21,00 
23 Аналіз крові на активність амінотрансфераз (АСТ) в сироватці крові 21,00 
24 Аналіз крові на білірубін по Єндрашеку 22,40 
25 Визначення загального білка в сироватці крові 13,50 
26 Визначення креатиніна кінетика з білковим калібратором 17,60 
27 Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові 11,50 
28 Визначення сечовини в сироватці крові (уреазний метод) 13,70 
29 Аналіз крові на вміст сечової кислоти 24,30 
30 Тимолова проба 13,10 

31 
Визначення загального холестерина в сироватці  крові 
(ферментативний метод) 

17,00 

32 Комплексне дослідження гінекологічних мазків 14,10 
33 Дослідження сечі за Зимницьким 8,70 
34 Дослідження сечі за Нечипоренком 15,50 
35 Аналіз сім’яної рідини (сперматограма) 23,40 
36 Визначення групи крові та резус - фактора 23,70 
37 Експрес-цитологічне дослідження для УЗД 65,80 



38 Дослідження системи гемостазу 34,10 
39 Аналіз крові на рекальцифікацію плазми 20,50 
40 Аналіз крові на протромбіновий індекс 14,90 
41 Аналіз крові на РМП 26,60 
42 Визначення β- ліпопротеїдів 14,70 

 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                     Д. Геворкян 
 



Додаток 4 
до рішення виконкому 
від 18.04.2012 р. № 113 

 
Тарифи на платні послуги з проведення діагностичних ультразвукових 
та рентгенологічних досліджень, що надаються Ужгородською міською 
поліклінікою за зверненнями громадян без направлення лікарів (при 

відсутності показів відповідно до затверджених МОЗ України 
Протоколів) 

 
№ 
п/п 

Перелік послуг (досліджень) 
тарифи, 
грн. 

1 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: 

1.1 
Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + 
підшлункова залоза + селезінка 

33,30 

1.2 За окремими органами:  
 печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 17,90 
 печінка 14,80 
 жовчний міхур + жовчні протоки 14,80 
 підшлункова залоза 17,90 
 селезінка + судини портальної системи 17,90 
2 Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої системи: 

2.1 для чоловіків:  

2.1.1 
Комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з 
визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза 

33,30 

2.1.2 За окремими органами:  
 нирки + надниркові залози 17,90 
 сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 14,80 
 передміхурова залоза 14,80 
 яєчки 14,80 

2.2 для жінок:  
2.2.1 Комплексно:  

 матка + яєчники 24,10 

3 
Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та 

суглобів: 
3.1 щитовидна залоза 21,00 
3.2 молочні залози (з двох сторін) 27,10 
3.3 слинні залози 17,90 
3.4 лімфатичні вузли 17,90 
3.5 м’які тканини 17,90 
4 Рентгенологічне дослідження молочних залоз (у двох проекціях) 69,00 

 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                     Д. Геворкян 
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