
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про тарифи на платні медичні огляди, 

що надаються Ужгородською міською  

поліклінікою  

 

Керуючись статтею 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

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

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”, 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”, спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх 

справ України від 31.01.2013 № 65/80 „Про затвердження Положення про 

медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”, 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”, від 21.05.2007 № 

246 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій, у зв’язку з підвищенням вартості витрат на надання медичних 

послуг, враховуючи клопотання Ужгородської міської поліклініки від 26.10.16 

№1388/01-4, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи на платні медичні огляди, що надаються  

Ужгородською міською поліклінікою, згідно з додатком. 

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 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; 

- організувати роз’яснювальну роботу серед населення стосовно введення 

нових тарифів на платні медичні послуги та порядку їх надання шляхом 



розміщення, в місцях надання послуг, відповідних інформаційно-наочних 

матеріалів; 

 - витрати щодо проведення платних медичних оглядів 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 втратив чинність додататок 1 до рішення 

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

послуги, що надаються Ужгородською міською поліклінікою”.. 

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

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до функціональних повноважень. 

 

 

 

 

Міський голова                           Б. Андріїв 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконкому 

____________№_____ 

 

Тарифи на платні послуги на проведення медичних оглядів, 

  що надаються Ужгородською міською поліклінікою 
 

№ 

п/п 
Назва досліджень 

Тарифи на 

послуги, грн. 

чол. жін. 

1 
Медичний огляд працівників окремих професій виробництв і 

організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення: 

1.1 

попередній огляд працівників окремих професій 

виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення 

125,25 162,30 

 

попередній медичний огляд студентів перед 

проходженням виробничої практики на об'єктах, 

працівники яких підлягають обов'язковому 

профілактичному медичного огляду 

125,25 162,30 

1.2 періодичний медичний огляд:   

1.2.1 

розділ 1 "Харчова та переробна промисловість крім працівників 

підприємств дріжджів, олії, сушених овочів, солі, молочної кислоти, 

фасування чаю, кави; млинів, крупорушок, зерносховищ, 

елеваторів…, складів зерна, борошна, круп" 

 працівників адміністрації 64,70 64,70 

 

працівники кремово-кондитерських виробництв, 

цехів; цехів виробництва дитячого харчування; цехів 

виробництва морозива, десертів; працівники 

фасування продукції та інші  

122,90 122,90 

 працівники складів, холодильників 89,95 89,95 

 

персонал, який миє обладнання, готує мийні засоби 

та дезінфекційні розчини, медичний персонал, 

прибиральники приміщень, слюсарі, електромонтери 

та інші, вантажники, водії зайняті транспортуванням 

харчової продукції…  

64,70 64,70 

1.2.2 
розділ 3 "Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі 

роздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків" 

 працівників адміністрації 108,75 145,85 

 продавців 134,00 171,05 

 

працівники складів, холодильників, експедитори, 

персонал який миє обладнання та прибиральники 

приміщень, слюсарі, електромонтери та інші 

108,75 145,85 

1.2.3 розділ 5 "Підприємства громадського харчування" 

 

працівники адміністрації, слюсарі, електромонтери та 

інші працівники, що мають доступ до миття 

обладнання, посуду, інвентарю і працівники, що 

тимчасово залучаються до роботи на харчових 

108,75 145,85 



об'єктах 

 
завідувачі виробництва, технологи, кухарі та кухонні 

працівники, кондитери, офіціанти 
166,95 204,00 

 
працівники складів, холодильників, персонал який 

миє обладнання, прибиральники приміщень  
135,25 172,30 

1.2.4 
розділ 6 "Навчальні заклади, крім вищих навчальних закладів III-IV 

рівнів акредитації" 

 

керівники та їх заступники, педагогічні працівники, 

медичний персонал, спеціалісти, що беруть участь у 

навчально-виховному процесі, технічний персонал 

116,40 153,45 

 працівники харчоблоків 158,60 195,65 

1.2.5 
розділ 12 "Оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним 

перебуванням" 

 

адміністративно-господарський персонал; 

педагогічний персонал; медичний персонал, 

обслуговуючий персонал 

108,75 204,00 

1.2.6 розділ 13 "Лікувально-профілактичні заклади для дорослих" 

 

працівник адміністрації, вихователі, медичний 

персонал (лікарі, середній та молодший медичний 

персонал), технічний персонал у т.ч. прибиральники 

приміщень 

108,75 145,85 

1.2.7. розділ 15 "Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки" 

 приймальники, прасувальники, пральники 108,75 145,85 

1.2.8 
розділ 16 "Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети 

татуажу, салони пірсінгу та візажу 

 
працівники адміністрації, які безпосередньо 

займаються відвідувачами 
108,75 145,85 

 

перукарі, манікюрниці, косметологи, масажисти, 

візажисти, працівник що виконує тату аж і пірсинг; 

технічний персонал, у т.ч. прибиральники приміщень 

134,00 171,05 

1.2.9 розділ 17 "Лазні, сауни" 

 працівники адміністрації 108,75 145,85 

 

робітники з обслуговування лазень, саун, душових у 

т.ч. масажисти, технічний персонал у т.ч. 

прибиральники приміщень 

134,00 171,05 

1.2.10 розділ 18 "Готелі" 

 
працівники адміністрації, що беруть участь у процесі 

обслуговування 
108,75 145,85 

 
чергові, покоївки, кастелянки, технічний персонал у 

т.ч. прибиральники приміщень 
134,00 171,05 

1.2.11 розділ 19 "Гуртожитки" 

 
адміністрація, вихователі, кастелянки, технічний 

персонал у т.ч. прибиральники приміщень 
108,75 145,85 

1.2.12 розділ 20 "Спортивно-оздоровчі комплекси" 

 
адміністрація, інженери, техніки, прибиральники, 

обслуговуючий персонал 
108,75 145,85 

 тренери, інструктори, медичний персонал, 134,00 171,05 



працівники басейнів та лікувальних ванн 

1.2.13 розділ 21 "Заклади культури" 

 гримери 111,00 148,05 

 
костюмери, працівники, що безпосередньо 

займаються обслуговуванням відвідувачів 
85,75 122,85 

1.2.14 розділ 23.1 "Аптеки та їх структурні підрозділи" 

 

працівники адміністрації, які мають доступ у 

виробничі цехи, складські приміщення, виробничі 

лабораторії;працівники, які зайняті виробництвом, 

фасуванням та реалізацією лікарських засобів; 

технічний персонал 

41,70 41,70 

1.2.15 

розділ 24 "Підприємства та об'єкти водопостачання і каналізації. 

Працівники, безпосередньо причетні до водопостачання, збору та 

очистки стічних вод, у т.ч. на суднах, у залізничних вагонах, на 

літаках" 

 

адміністрація, працівники цехів, працівники 

лабораторій, інженери;  техніки; технічний персонал 

у т.ч. прибиральники приміщень 

99,90 99,90 

 

робітники безпосередньо причетні до 

водопостачання та збору стічних вод у т.ч.на судах, у 

залізничних вагонах, на літаках 

108,05 108,05 

2 
Попередній медичний огляд  кандидатів у водії 

транспортних засобів 
270,55 270,55 

3 
Періодичний медичний огляд водіїв  транспортних 

засобів 
221,75 221,75 

4 
Щозмінний перед рейсовий та після рейсовий 

медичний огляд водіїв транспортних засобів 
22,00 22,00 

5 
Видача медичної довідки  для отримання дозволу 

(ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 
213,65 213,65 

6 
Обов’язковий попередній та періодичний 

психіатричний огляд 
29,50 29,50 

7 
Обов'язковий попередній та періодичний 

наркологічний огляд 
66,25 66,25 

8 

Медичний огляд особи, яка претендує на зайняття 

посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування 

205,70 221,40 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                    О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз регуляторного впливу 

проекту рішення виконкому Ужгородської міської ради  

„Про тарифи на  платні медичні огляди, що надаються  Ужгородською міською 

поліклінікою " 

 

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на 

виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики в сфері господарської діяльності" та Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308. Аналіз визначає правові та 

організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету міської  

ради «Про тарифи на платні медичні огляди, що надаються Ужгородською 

міською поліклінікою»  

Проект рішення «Про тарифи на платні медичні огляди, що надаються 

Ужгородською міською поліклінікою» підготовлений з метою приведення у 

відповідність тарифів/вартості на платні медичні послуги до законодавчої бази 

та економічних умов.  

Цей аналіз підготовлений з метою визначення  впливу, який 

справлятиме рішення виконкому Ужгородської міської ради «Про тарифи на 

платні медичні огляди, що надаються Ужгородською міською поліклінікою», а 

також обґрунтування відповідності проекту рішення принципам державної 

регуляторної політики, одержання зауважень та пропозицій  від  зацікавлених  

осіб. 

 

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного 

регулювання господарських відносин 

 

 Проект рішення передбачає встановлення тарифів на надання платних 

медичних послуг, які відповідно до 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”, можуть надаватися Ужгородською міською поліклінікою. 

На даний час платні медичні огляди надаються за тарифами, встановленими 

рішенням виконкому Ужгородської міської ради від 18.04.12 № 113 „Про тарифи на 

платні медичні послуги, що надаються Ужгородською міською поліклінікою”. 

Перегляд тарифів обумовлений незалежними від господарської діяльності 

закладу причинами. За період дії тарифів зазнали об'єктивних змін основні 

чинники формування собівартості платних послуг: 

- збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 грн., та, як наслідок, 

збільшення розміру посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я 

згідно з чинними нормативно-правовими актами; 

- зменшення ЄСВ з 36,3% до з 22% згідно Податкового кодексу України; 

- підвищення тарифів на комунальні послуги (а саме електроенергії  на 56,0 

відс.,  водопостачання та водовідведення – 53,0 відс., газ природний на 15%); 

-  зростання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення. 



У зв’язку із змінами економічних умов, що відбулися за період дії 

тарифів, розширенням переліку платних медичних послуг та з метою 

раціонального використання бюджетних коштів, покращення результатів 

фінансово-господарської діяльності комунального закладу охорони здоров’я, 

виникла необхідність прийняття даного проекту рішення. 

Формування тарифів здійснено на принципах відшкодування витрат на надання 

цим закладом платних медичних послуг (відповідно до їх собівартості). 

Зазначений проект передбачає державне регулювання обґрунтованого 

зростання тарифів на платні медичні послуги, які надаються міською 

поліклінікою, зокрема, за проведення попередніх медичних оглядів працівників 

певних категорій, для отримання посвідчення водія транспортних засобів, 

обов’язкових та періодичних профілактичних медичних оглядів в межах витрат 

на їх проведення тощо. 

Прийняття проекту рішення дозволить вирішити проблему 

недофінансування комунального закладу охорони здоров'я, що надає відповідні 

платні послуги, розширить базу власних надходжень бюджетного закладу 

охорони здоров'я, посилить конкуренцію та впливатиме на зниження тарифів з 

надання платних медичних послуг, що в кінцевому підсумку сприятиме 

покращенню медичного обслуговуванню населенню міста.  

 

  

2. Цілі державного регулювання 

 

Цілями державного регулювання цін є досягнення відшкодування повної 

собівартості на медичні огляди та інші платні послуги, які надаються 

комунальним закладом охорони здоров'я.  

 

 

3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Залишення усього без 

змін 

Залишити тарифи, які діють на сьогоднішній 

день 

Бюджетне фінансування Різниця між діючим тарифом та реальною 

собівартістю покривається з місцевого бюджету 

Підняття тарифів Встановлення тарифів на рівні собівартості 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

Альтернативи Переваги Недоліки 

Залишення усього без 

змін 

Відсутність додаткового 

фінансового 

навантаження для 

Діючі тарифи не 

відповідають 

фактичним витратам; 



населення та 

роботодавців, які 

оплачують дані послуги 

припинення надання 

платних медичних 

послуг 

Бюджетне 

фінансування 

Відсутність додаткового 

фінансового 

навантаження для 

населення та 

роботодавців, які 

оплачують дані послуги 

Діючі тарифи не 

відповідають 

фактичним витратам; 

недостатнє бюджетне 

фінансування закладів 

охорони здоров'я; 

припинення надання 

платних медичних 

послуг 

Підняття тарифів Тарифи відповідатимуть 

фактичним витратам, 

надання якісних 

медичних послуг 

Фінансове 

навантаження для 

населення та 

роботодавців, які 

оплачують дані 

послуги 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

 

 

Бал результативності (за 

чотирибальною 

системою оцінки) 

 

Коментарі щодо 

присвоєння 

відповідного балу 

Залишення усього без 

змін 

1 Проблема продовжує 

існувати 

Бюджетне фінансування 2 Проблема значно 

зменшиться, деякі 

важливі та критичні 

аспекти проблеми 

залишаться 

невирішеними 

Підняття тарифів 3 Усі важливі аспекти 

проблеми існувати не 

будуть 

 

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми  

 

 Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, 

не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує 

державного регулювання шляхом встановлення економічно обґрунтованих 

тарифів, виходячи з фактичних витрат, пов’язаних із їх наданням. 

   



6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 

 

Вигоди  та втрати 

Сфера впливу Вигоди Втрати 

Комунальний 

лікувально-

профілактичний 

заклад 

Стабільна робота, 

покращення результатів 

фінансово-господарської 

діяльності, проведення 

медичних оглядів 

Можливе зменшення 

кількості відвідувань, 

аналізів, досліджень, 

процедур 

Населення Забезпечення вчасного та 

якісного профілактичного 

медичного огляду  

Збільшення витрат за 

рахунок підвищення 

тарифів на платні 

медичні послуги 

Роботодавці Забезпечення вчасного та 

якісного профілактичного 

медичного огляду його 

працівників 

Збільшення витрат на 

обов’язковий медичний 

огляд працівників за 

рахунок підвищення 

тарифів на платні 

медичні послуги 

Органи місцевого  

самоврядування 

Дотримання норм 

чинного законодавства. 

Зменшення витрат з 

бюджету на охорону 

здоров’я 

Відсутні 

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

 Термін дії рішення виконкому міської ради не обмежено. У разі 

виникнення необхідності, до нього можуть  бути внесені зміни. 

 

 

 8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Показниками результативності запровадження цього регуляторного акта  

слід вважати:  

- кількість  проведених медоглядів; 

- отримання коштів від платних послуг; 

- надходження до бюджету (ПДВ). 

 

   

9.  Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Методи одержання результатів відстеження:  



- звітність лікувально-профілактичного закладу щодо надходження 

коштів за надання платних медичних послуг; 

- використання існуючої законодавчої та правової бази у сфері 

надання платних послуг; 

- здійснення порівняльного аналізу. 

 Відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття 

здійснюватиметься шляхом проведення порівняльного аналізу та звітності 

Ужгородської міської поліклініки. 

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде  

проведено до набрання чинності рішення. 

Повторне відстеження здійснюватиметься через два роки після набуття 

чинності регуляторного акту, за результатами якого можливе здійснення 

порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення 

нерегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення 

відповідних змін. 

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з 

дня виконання заходів повторного відстеження та з метою подальшого 

удосконалення рішення виконкому Ужгородської міської ради. 

 

 

 

 

Начальник управління економіки 

та підприємництва                                                                                   О. Травіна 


