
 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 липня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 417 

 

Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської 

ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

 
Розглянувши пояснювальну записку управління охорони здоров’я Білоцерківської 

міської ради від 17 червня 2022 року №01-23-377, відповідно до підпункту 2 пункту «а» 

статті 28, частини п’ятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 9 Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента України від 24 лютого 

2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 

березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року №2119-IX «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 18 

квітня 2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року №2212-IX «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 17 травня 

2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року №2263-IX «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», постанов 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та 

вищих медичних закладах освіти» (зі змінами), від 25 грудня 1996 року №1548 «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад 

щодо регулювання цін (тарифів)» (зі змінами), рішення Білоцерківської міської ради від 31 

жовтня 2019 року № 4487-81-VII «Про встановлення граничного нормативу рентабельності 

для застосування Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради 

«Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» при розрахунку платних 

медичних послуг», з метою встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2», виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Встановити тарифи на платні медичні послуги, що надаються в Комунальному 

некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради «Міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2», згідно додатку. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 27 липня 2021 року №511 «Про встановлення тарифів на платні медичні 

послуги, що надаються в Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської 

міської ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

АРТЕМ
New Stamp_1



без ПДВ ПДВ 20% з ПДВ

розділ I Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями

розділ І п.4 1 Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та 

зміцнення здоров'я дорослого населення

1.1 Оздоровчий масаж

1.1.1 Масаж шиї 1 процедура 42,50 8,50 51

1.1.2 Масаж комірцевої зони 1 процедура 58,33 11,67 70

1.1.3 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки 1 процедура 59,17 11,83 71

1.1.4 Масаж верхньої кінцівки 1 процедура 43,33 8,67 52

1.1.5 Масаж ділянки грудної клітки 1 процедура 74,17 14,83 89

1.1.6 Масаж спини 1 процедура 60,83 12,17 73

1.1.7 Масаж попереково-крижової ділянки 1 процедура 43,33 8,67 52

1.1.8 Масаж нижньої кінцівки та попереку 1 процедура 75,83 15,17 91

1.1.9 Масаж нижньої кінцівки 1 процедура 43,33 8,67 52

1.1.10 Масаж інших ділянок 1 процедура 45,00 9,00 54

1.2 Лікувальна гімнастика

1.2.1 Процедури лікувальної гімнастики для хворих при гострому захворюванні чи загостренні хронічного 

захворювання 

1 заняття 90 - 90

1.2.2 Процедури лікувальної гімнастики хворих в період одужання або при хронічному перебігу захворювання 1 заняття 90 - 90

1.2.3 Процедури механотерапії (на одну область, один суглоб) 1 заняття 61 - 61

розділ І п.13
2

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без 

направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

2.1 Діагностичні та консультативні послуги 

2.1.1 Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря 1 прийом 154 - 154

2.1.2 Консультація лікаря-педіатра; лікаря-терапевта 1 прийом 154 - 154

2.1.3 Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини; лікаря-фізіотерапевта 1 прийом 115 - 115

2.1.4 Консультація лікаря-профпатолога 1 прийом 200 - 200

2.1.5 Флюорографічне обстеження (цифровий апарат) 1 прийом 60 - 60

2.1.6 Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів 1 обстеження 45 - 45

2.1.7 Електрокардіографія дорослого (ЕКГ) 1 огляд 130 - 130

2.1.8 Електрокардіографія дитини (ЕКГ) 1 обстеження 136 - 136

2.1.9 Проведення спірометрії 1 обстеження 100 - 100

2.2 Лабораторні послуги 

2.2.1 Зальний аналіз крові (ЗАК) без підрахунку лейкоформули (ШОЕ, лейкоцити, гемоглобін) 1 аналіз 59 - 59

2.2.2 Аналіз крові з підрахунком лейкоформули (гемоглобін,еритроцити,лейкоцити,тромбоцити,гематокрит)-венозна 

кров

1 аналіз 112

-

112

Додаток

міської ради

 «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2»

до рішення виконавчого комітету 

від 08. 07. 2022 року № 417

Тарифи на платні медичні послуги, що надаються в 

Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради

Підстава: 

ПЕРЕЛІК*

№                   

п/п
Найменування послуги

Одиниці 

виміру

Вартість послуги, грн.
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2.2.3 Аналіз крові з підрахунком лейкоформули (гемоглобін,еритроцити,лейкоцити,тромбоцити,гематокрит)-капілярна 

кров

1 аналіз 107

-

107

2.2.4 Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі без підрахунку лейкоформули (визначення гемоглобіну, 

лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів, гематокриту, ШОЕ)

1 аналіз 89

-

89

2.2.5 Аналіз крові (визначення часу згортання і часу кровотечі) 1 аналіз 64 - 64

2.2.6 Аналіз крові (визначення часу згортання) 1 аналіз 39 - 39

2.2.7 Аналіз крові (визначення часу кровотечі) 1 аналіз 29 - 29

2.2.8 Аналіз крові (підрахунок ретикулоцитів) 1 аналіз 54 - 54

2.2.9 Загальний аналіз сечі (ЗАС) 1 аналіз 84 - 84

2.2.10 Аналіз сечі (підрахунок формених елементів сечі за Нечипоренком) 1 аналіз 54 - 54

2.2.11 Дослідження калу на сховану кров 1 аналіз 34 - 34

2.2.12 Копрограма 1 аналіз 54 - 54

2.2.13 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти лямблій 1 аналіз 69 - 69

2.2.14 Аналіз калу (копрограма, на яйця гельмінтів та цисти лямблій) 1 аналіз 117 - 117

Біохімічні аналізи (БА)

2.2.15 БА- Визначення кальцію у сироватці крові 1 аналіз 49 - 49

2.2.16 БА- Обстеження на холестерин ферментативним методом 1 аналіз 64 - 64

2.2.17 БА- Визначення глюкози у крові глюкозооксидазним методом 1 аналіз 79 - 79

2.2.18 БА- Визначення креатиніну в сироватці крові 1 аналіз 79 - 79

2.2.19 БА- Визначення сечовини в сироватці крові 1 аналіз 74 - 74

2.2.20 БА- Ниркові проби (креатинін, сечовина) 1 аналіз 132 - 132

2.2.21 БА- Визначення білірубіну 1 аналіз 89 - 89

2.2.22 БА- Білірубін і фракції (загальний, прямий і непрямий) 1 аналіз 137 - 137

2.2.23 БА- Визначення активності аланінамінотрансферази (АлАТ) в сироватці крові 2 аналіз 64 - 64

2.2.24 БА- Визначення активності аланінамінотрансферази (АсАТ) в сироватці крові 1 аналіз 64 - 64

2.2.25 БА- Визначення тимолової проби 1 аналіз 54 - 54

2.2.26 БА- Печінкові проби (білірубін загальний, прямий, непрямий, АлАТ, АсАТ, Тимолова проба) 1 аналіз 271 - 271

2.2.27 БА- Печінкові проби (білірубін загальний, АлАТ, АсАТ) 1 аналіз 167 - 167

2.2.28 БА- Визначення загального білка в сироватці крові 1 аналіз 54 - 54

2.2.29 БА-Визначення альбуміну в сироватці крові 1 аналіз 54 - 54

2.2.30 БА- Визначення білкових фракцій- загальний білок, альбуміни, глобуліни (3 показника) 1 аналіз 99 - 99

2.2.31 БА- Визначення ḁ-Амілази у сироватці крові 1 аналіз 79 - 79

2.2.32 БА- Визначення ḁ-Амілази у сечі 1 аналіз 59 - 59

2.2.33 БА- Визначення С-реактивного білку 1 аналіз 39 - 39

2.2.34 БА- Визначення ревмотоїдного фактору 1 аналіз 39 - 39

2.2.35 БА- Визначення антистрептолізина-О 1 аналіз 39 - 39

2.2.36 БА- Ревмопроби (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептоліин-О) 1 аналіз 99 - 99

2.2.37 БА- Ліпідний профіль (визначення загального холестерину, ліпопротеїдів високої щільності, ліпопротеїдів 

низької щільності, тригліцеридів, індексу атерогенності)

1 аналіз 257

-

257

2.2.38 БА- Визначення сечової кислоти в сироватці крові 1 аналіз 79 - 79

2.2.39 БА- Аналіз крові на групу крові та резус фактор 1 аналіз 142 - 142

2.2.40 БА- Визначення протромбіваного часу та МНВ (міжнародне нормалізоване відношення) 1 аналіз 122 - 122

2.2.41 Операційний пакет - Загальний білок, ниркові проби, печінкові проби (загальний білок, загальний білірубін, 

АлАТ, АсАТ, креатинін, сечовина)

1 аналіз 339

-

339



Продовження додатку 

без ПДВ ПДВ 20% з ПДВ

Підстава: 

ПЕРЕЛІК*

№                   

п/п
Найменування послуги

Одиниці 

виміру

Вартість послуги, грн.

2.2.42 Забір венозної крові  1 процедура 29 - 29

розділ І п.14 3
Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, 

процедури, маніпуляції, консультування, догляд).

3.1 З використанням автотранспорту закладу вартість 1км 1 кілометр 8 - 8

розділ І п.18 4

Проведення профілактичних щеплень особам, які від'їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення 

в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за власним бажанням або 

на вимогу сторони, що запрошує.

4.1 Профілактичні щеплення (без вартості вакцини) 1 щеплення 82,50 16,50 99

розділ І п.19 5
Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря 

профілактичних щеплень в Україні

5.1 Профілактичні щеплення (без вартості вакцини) 1 щеплення 82 - 82

розділ І п.21,22 Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами 

господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України) та 

іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами 

страхування

6 Фізіотерапевтичні процедури

6.1 Електрофорез постійним струмом без врахування лікарських засобів (одна зона) 1 процедура 58 - 58

6.2 Електросон 1 процедура 55 - 55

6.3 Ампліпульстерапія (одна зона) 1 процедура 60 - 60

6.4 Електростимуляція (одна зона) 1 процедура 54 - 54

6.5 Ультрафіолетове опромінення (кварц) загальний  (1 біодоза) 1 процедура 30 - 30

6.6 Ультрафіолетове опромінення (кварц) місцевий (1 біодоза) 1 процедура 17 - 17

6.7 УВЧ - терапія 1 процедура 37 - 37

6.8 Ультрафонофорез без врахування лікарських засобів (одна зона) 1 процедура 39 - 39

6.9 Магніто-лазеротерапія (одна зона) 1 процедура 47 - 47

6.10 Дарсонвалізація (одна зона) 1 процедура 69 - 69

6.11 Інгаляції без врахування лікарських засобів 1 процедура 39 - 39

7 Маніпуляційні процедури 

7.1 Проведення туберкулінодіагностики (проби Манту) 1 ін’єкція 152 - 152

7.2 Внутрішньошкірна ін’єкція 1 ін’єкція 71 71

7.3 Підшкірні ін’єкції 1 ін’єкція 21 - 21

7.4 Внутрішньом’язові ін’єкції (без вартості лікарського засобу) 1 ін’єкція 37 - 37

7.5 Внутрішньовенна ін’єкція струйна (без вартості лікарського засобу) 1 процедура 57 - 57

7.6 Внутрішньовенна ін’єкція струйна подовжена (без вартості лікарського засобу) 1 процедура 74 74

7.7 Внутрішньовенна ін’єкція крапельна 1 флакон  (без вартості лікарського засобу) 1 процедура 85 - 85

7.8 Внутрішньовенна ін’єкція крапельна від 2 флаконів (без вартості лікарського засобу) 1 процедура 114 - 114

розділ І п.32 8 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби

8.1 Видача копії медичної довідки 1 довідка 23 - 23

* -  ПЕРЕЛІК платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затверджений  

постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 (зі змінами).

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                                                                                                                                   Анна ОЛІЙНИК

АРТЕМ
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