
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

22.02.2017     Ужгород     № 54 

 
  
Про тарифи на платні медичні послуги, 

що надаються Ужгородською міською  

поліклінікою  
 

Керуючись статтею 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 19.09.96 № 1138 „Про затвердження переліку 

платних послуг, які  надаються в державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я та вищих медичних навчальних закладах”, у зв’язку з підвищенням 

вартості витрат на надання медичних послуг, враховуючи клопотання 

Ужгородської міської поліклініки від 26.10.16 №1388/01-4 та від 07.11.16 № 

1467/01-4, виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити тарифи на платні медичні послуги, що надаються  

Ужгородською міською поліклінікою, згідно з додатками 1, 2, 3. 

2. Головному лікарю міської поліклініки (Качанова В.В): 

- забезпечити застосування встановлених 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”; 

- забезпечити надання зазначених платних послуг за зверненнями 

громадян без направлення лікарів (за відсутності показів відповідно до 

протоколів, затверджених МОЗ України), за умови оплати вартості послуг на 

спеціальний рахунок Ужгородської міської поліклініки; 

- організувати роз’яснювальну роботу серед населення стосовно введення 

нових тарифів на платні медичні послуги та порядку їх надання шляхом 

розміщення у місцях надання послуг відповідних інформаційно-наочних 

матеріалів; 

 - витрати щодо надання платних послуг здійснювати за рахунок 

спеціальних коштів медичного закладу. 

3. Визнати такими, що втратили чинність додатки 2-4 до рішення 

виконкому міської ради від 18.04.12 № 113 „Про тарифи на платні медичні 

послуги, що надаються Ужгородською міською поліклінікою”. 

4. Рішення набуває чинності з дня опублікування у газеті „Ужгород”. 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до функціональних повноважень. 

 

Міський голова                                                                                    Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

22.02.2017 № 54 

 

Тарифи на платні послуги, що надаються Ужгородською міською поліклінікою за 

зверненням громадян без направлення лікарів (за відсутності показів відповідно 

до протоколів, затверджених МОЗ України) 

 

№ 

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 

24,85 

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 

29,60 

3 
Проведення оздоровчого масажу з метою зміцнення 

здоров’я дорослого населення (1 умовна одиниця-зона) 
17,35 

4 
Індивідуальне заняття з гімнастики з метою зміцнення 

здоров’я дорослого населення (1 заняття) 
34,55 

5 Магнітолазерна терапія (1 сеанс) 25,05 

6 Голкорефлексотерапія (1 сеанс) 66,60 

7 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 25,65 

8 Консультативний прийом лікаря хірургічного профілю  53,95 

9 
Консультативний прийом лікаря терапевтичного 

профілю 
52,35 

10 Консультативний прийом лікаря інфекціоніста 52,20 

11 Консультативний прийом лікаря гінеколога 57,80 

 

Тарифи на платні послуги з корекції зору за допомогою окулярів  

(повний курс послуги), що надаються Ужгородською міською поліклінікою за 

зверненням громадян без направлення лікарів (за відсутності показів відповідно 

до протоколів. затверджених МОЗ України) 
 

№ 

п/п 
Назва процедури 

тарифи на 

послуги, 

грн. 

1 
Корекція зору за допомогою окулярів складними склами 

з попереднім обстеженням 
106,15 



2 
Корекція зору за допомогою окулярів складними склами 

без попереднього обстеження 
52,10 

3 Корекція зору за допомогою окулярів  29,60 

 

 

 

Тарифи на платні послуги з проведення досліджень функціональної 

діагностики, що надаються Ужгородською міською поліклінікою за зверненням 

громадян без направлення лікарів (за відсутності показів відповідно до 

протоколів, затверджених МОЗ України) 

 

№ 

п/п 
Назва процедури 

тарифи на 

послуги, 

грн.. 

1 Спірометрія 14,30 

2 Пневмотахометрія 14,30 

3 Комп’ютерна спірографія 34,65 

4 Ехокардіографія 45,70 

5 Електрокардіограма на 12 відведень 25,00 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконкому 

22.02.2017 № 24 

 

Тарифи на платні медичні послуги клініко-діагностичної лабораторії 

Ужгородської міської поліклініки, що надаються за зверненням громадян без 

направлення лікарів (за відсутності показів відповідно до протоколів, 

затверджених МОЗ України) 

 

№ 

п/п 
Перелік послуг (досліджень) 

тарифи на 

послуги, 

грн.. 

1 Клінічний аналіз крові з лейкоцитарною формулою 59,10 

2 Аналіз крові на гемоглобін 24,55 

3 Аналіз крові на еритроцити 14,85 

4 Аналіз крові на лейкоцити 17,75 

5 Аналіз крові на швидкість осідання еритроцитів 13,05 

6 Аналіз крові на лейкоцитарну формулу 26,50 

7 Аналіз крові на час кровотечі і час згортання 15,60 

8 Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі 45,25 

9 Загальний аналіз крові 47,60 

10 Аналіз сечі загальний 24,00 

11 Аналіз сечі на цукор 9,20 

12 Аналіз сечі на ацетон 8,80 

13 Аналіз калу на гельмінти 23,00 

14 Виявлення гостриків в періанальних складках 16,80 

15 Аналіз калу на приховану кров 8,85 

16 Анти-стрептолізін "О"(АСЛО) латексний 20,00 

17 Ревматоїдний фактор латексний 19,75 

18 СРБ латексний С-реактивний білок у крові 19,80 

19 Аналіз калу (копрограма) 23,00 

20 Дослідження глюкози крові (глюкоза ферментативно) 24,30 

21 Аналіз крові на активність альфа-амілази 26,70 

22 
Аналіз крові на активність амінотрансфераз (АЛТ) у 

сироватці крові 
22,85 

23 
Аналіз крові на активність амінотрансфераз (АСТ) у 

сироватці крові 
23,60 

24 Аналіз крові на білірубін по Єндрашеку 39,35 

25 Визначення загального білка в сироватці крові 18,55 

26 Визначення креатиніна кінетика з білковим калібратором 39,85 

27 
Визначення активності лужної фосфатази в сироватці 

крові 
16,15 

28 Визначення сечовини в сироватці крові (уреазний метод) 24,90 

29 Аналіз крові на вміст сечової кислоти 53,35 

30 Тимолова проба 18,35 



31 
Визначення загального холестерину в сироватці  крові 

(ферментативний метод) 
23,50 

32 Комплексне дослідження гінекологічних мазків 23,60 

33 Дослідження сечі за Зимницьким 13,70 

34 Дослідження сечі за Нечипоренком 26,55 

35 Визначення групи крові та резус - фактора 40,65 

36 Дослідження системи гемостазу 54,35 

37 Аналіз крові на рекальцифікацію плазми 29,45 

38 Аналіз крові на протромбіновий індекс 19,15 

39 Аналіз крові на РМП 44,05 

40 Визначення β- ліпопротеїдів 14,65 

41 
Швидкий тест для визначення HB-sAg(вірусу гепатиту 

В) 
87,00 

42 Швидкий тест для визначення HCV (вірусу гепатиту C) 87,00 

43 Швидкий тест для визначення тропоніну 117,25 

44 
Швидкий тест для визначення антигену хелікобактер 

пілорі 
153,90 

45 Швидкий тест для визначення прихованої крові в калі 96,40 

46 
Швидкий тест для визначення гемоглобіну та 

трансферину в калі 
116,70 

47 
Швидкий тест для визначення тропініну, КК-МВ і 

міоглобіну 
212,10 

48 Швидкий тест для діагностики сифілісу 85,80 

49 
Швидкий тест для визначення простатоспецифічного 

антигену 
99,00 

50 
Швидкий тест для визначення антигенів збудника вірусів 

грипу А та В 
209,80 

51 
Швидкий тест для визначення наркотичних речовин 

(маріхуана, кокаїн, морфін, метамфетамін, амфетамін) 
207,75 

52 

Швидкий тест для визначення наркотичних речовин 

(маріхуана, кокаїн, морфін, метамфетамін, амфетамін, 

ценциклідин, метадон, екстазі, барбітурати, 

бензодіазипіни) 

255,10 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                            О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконкому 

22.02.2017 № 54 

 
Тарифи на платні послуги з проведення діагностичних ультразвукових та 

рентгенологічних досліджень, що надаються Ужгородською міською 

поліклінікою за зверненнями громадян без направлення лікарів (за відсутності 

показів відповідно до протоколів, затверджених МОЗ України) 

 

№ 

п/п 
Перелік послуг (досліджень) 

тарифи на 

послуги, 

грн 

1 
Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної 

системи: 

1.1 
Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 

+ підшлункова залоза + селезінка 
57,65 

1.2 За окремими органами:  

 печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 28,80 

 печінка 23,05 

 жовчний міхур + жовчні протоки 23,05 

 підшлункова залоза 28,80 

 селезінка + судини портальної системи 28,80 

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 
57,65 

2.1.2 За окремими органами:  

 нирки + надниркові залози 28,80 

 сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 23,05 

 передміхурова залоза 23,05 

 яєчки 23,05 

2.2 для жінок:  

2.2.1 Комплексно:  

 матка + яєчники 40,35 

3 
Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, 

кісток та суглобів: 

3.1 щитовидна залоза 34,60 

3.2 молочні залози (з двох сторін) 46,15 

3.3 слинні залози 28,80 

3.4 лімфатичні вузли 28,80 

3.5 м’які тканини 28,80 

4 
Рентгенологічне дослідження молочних залоз (у двох 

проекціях) 
141,20 

 

Керуючий справами виконкому                                     О. Макара 


