
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 1, 2. 

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, додаток 1 до рішення 

виконкому 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 заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

 

Міський голова                           Б. Андріїв 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

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 

 

працівників кремово-кондитерських виробництв, 

цехів; цехів виробництва дитячого харчування; цехів 

виробництва морозива, десертів; працівники 

фасування продукції та інші  

122,90 122,90 

 працівників складів, холодильників 89,95 89,95 

 

персоналу, який миє обладнання, готує мийні засоби 

та дезінфекційні розчини, медичного персоналу, 

прибиральників приміщень, слюсарів, 

електромонтерів та інших, вантажників, водіїв 

зайнятих 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 

 

працівників складів, холодильників, експедиторів, 

персоналу який миє обладнання та прибиральників 

приміщень, слюсарів, електромонтерів та інших 

108,75 145,85 

1.2.3 розділ 5 "Підприємства громадського харчування" 

 

працівників адміністрації, слюсарів, електромонтерів 

та інших працівників, що мають доступ до миття 

обладнання, посуду, інвентарю і працівників, що 

108,75 145,85 



тимчасово залучаються до роботи на харчових 

об'єктах 

 
завідувачів виробництва, технологів, кухарів та 

кухонних працівників, кондитерів, офіціантів 
166,95 204,00 

 
працівників складів, холодильників, персоналу який 

миє обладнання, прибиральників приміщень  
135,25 172,30 

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

рівнів акредитації" 

 

керівників та їх заступників, педагогічних 

працівників, медичного персоналу, спеціалістів, що 

беруть участь у навчально-виховному процесі, 

технічного персоналу 

116,40 153,45 

 працівників харчоблоків 158,60 195,65 

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

перебуванням" 

 

адміністративно-господарського персоналу; 

педагогічного персоналу; медичного персоналу, 

обслуговуючого персоналу 

108,75 204,00 

1.2.6 розділ 13 "Лікувально-профілактичні заклади для дорослих" 

 

працівників адміністрації, вихователів, медичного 

персоналу (лікарі, середній та молодший медичний 

персонал), технічного персоналу у т.ч. 

прибиральників приміщень 

108,75 145,85 

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

 приймальників, прасувальників, пральників 108,75 145,85 

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

татуажу, салони пірсінгу та візажу 

 
працівників адміністрації, які безпосередньо 

займаються відвідувачами 
108,75 145,85 

 

перукарів, манікюрниців, косметологів, масажистів, 

візажистів, працівників що виконує татуаж і пірсинг; 

технічного персоналу, у т.ч. прибиральників 

приміщень 

134,00 171,05 

1.2.9 розділ 17 "Лазні, сауни" 

 працівників адміністрації 108,75 145,85 

 

робітників з обслуговування лазень, саун, душових у 

т.ч. масажистів, технічного персоналу у т.ч. 

прибиральників приміщень 

134,00 171,05 

1.2.10 розділ 18 "Готелі" 

 
працівників адміністрації, що беруть участь у процесі 

обслуговування 
108,75 145,85 

 
чергових, покоївок, кастелянок, технічного 

персоналу у т.ч. прибиральників приміщень 
134,00 171,05 

1.2.11 розділ 19 "Гуртожитки" 

 
працівників адміністрації, вихователів, кастелянок, 

технічного персоналу у т.ч. прибиральників 
108,75 145,85 



приміщень 

1.2.12 розділ 20 "Спортивно-оздоровчі комплекси" 

 
працівників адміністрації, інженерів, техніків, 

прибиральників, обслуговуючого персоналу 
108,75 145,85 

 
тренерів, інструкторів, медичного персоналу, 

працівників басейнів та лікувальних ванн 
134,00 171,05 

1.2.13 розділ 21 "Заклади культури" 

 гримерів 111,00 148,05 

 
костюмерів, працівників, що безпосередньо 

займаються обслуговуванням відвідувачів 
85,75 122,85 

1.2.14 розділ 23.1 "Аптеки та їх структурні підрозділи" 

 

працівників адміністрації, які мають доступ у 

виробничі цехи, складські приміщення, виробничі 

лабораторії; працівників, які зайняті виробництвом, 

фасуванням та реалізацією лікарських засобів; 

технічного персоналу 

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" 

 

працівників адміністрації, працівників цехів, 

працівників лабораторій, інженерів;  техніків; 

технічного персоналу у т.ч. прибиральників 

приміщень 

99,90 99,90 

 

робітників безпосередньо причетних 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 

 



Додаток 2 

до рішення виконкому 

____________№_____ 

 

Вартість прийомів фахівців при проведення обов'язкових  

попередніх та періодичних платних медичних оглядів  

для працівників певних категорій 

 

№ 

п/п 
Назва досліджень 

Вартість 

прийому, грн. 

1 Прийом голови комісії 12,40 

2 Прийом лікаря-терапевта 11,20 

3 Прийом лікаря-офтальмолога 6,45 

4 Прийом лікаря-отоларинголога 9,30 

5 Прийом лікаря-хірурга 6,90 

6 Прийом лікаря-невропатолога 10,55 

7 Прийом лікаря-гінеколога 17,35 

8 Прийом лікаря-онколога 11,25 

9 Прийом лікаря-дерматолога 7,60 

10 Прийом лікаря-уролога  9,50 

11 Прийом лікаря-ендокринолога 5,30 

12 Прийом лікаря-стоматолога 10,15 

13 Долі карський оглядовий кабінет 8,05 

14 
Рентгенографія органів грудної клітки для 

проведення медоглядів певних категорій 
41,90 

 

Керуючий справами виконкому                                    О. Макара 


