
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

22 грудня  2020  року № 225 

Про встановлення тарифів на платні 

медичні послуги,що надаються населенню 

Комунальним підприємством«Комунальне 

некомерційне підприємствоЛубенський 

міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

 

 

 Розглянувши звернення директора Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико–санітарної допомоги» Пучки О.Ю. про 

встановленнятарифів на платні медичні послуги,відповідно до Закону 

України «Основи законодавства України з питань охорони здоров’я» від 

19.11.1992р. №2801-ХІІ (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.09.1996р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг,які 

надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих 

медичних навчальних закладах» (зі змінами), з метою встановлення 

економічно обґрунтованих тарифів на платні медичні послуги, керуючись 

підпунктом 2 пункту «а»ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

вирішив: 

 

 1.Встановити тарифи наплатні медичні послуги, що 

надаютьсянаселенню Комунальним підприємством «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико–

санітарної допомоги», згідно з додатком. 

          2. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

          3. Директору Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Пучці О.Ю. забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах 

масової інформації. 



4. Це рішення поширюється на медичні послуги, безоплатне надання яких не 

передбачено державною програмою медичних гарантій первинної медико-

санітарної допомоги. 

 

5.Організацію виконання цього рішення покласти на начальника Управління 

охорони здоров’я виконавчого комітету Лубенської міської ради Ківу В.В. та 

директора Комунального підприємства «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Пучку О.Ю. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  

Лубенського міського голови Харченко І.В. 
 

 

Лубенський міський голова                                          О.П.Грицаєнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Додаток 

                                                                                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                Лубенської міської ради 

                                                                                Лубенського району  

                                                                                Полтавської області 

                                                                                22 грудня 2020 року. № 225                          

 

Тарифи на платні медичні послуги, що надаються населенню Комунальним 

підприємством «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

 

№ з/п Медична послуга Одиниці 

виміру 

Кіль-

кість 

Тариф  

без 

ПДВ, 

грн. 
1. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: Комплексно: печінка + жовчний 

міхур + жовчні протоки + підшлункова 

залоза + селезінка 

послуга 1 177,00 

2. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: за окремими органами: печінка + 

жовчний міхур + жовчні протоки 

послуга 1 80,00 

3. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: за окремими органами: печінка 

послуга 1 61,00 

4. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: за окремими органами:  жовчний 

міхур + жовчні протоки 

послуга 1 61,00 

5. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: за окремими органами:  

підшлункова залоза 

послуга 1 80,00 

6. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: за окремими органами:  селезінка 

+ судини портальної системи 

послуга 1 80,00 

7. 

 

Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для чоловіків: 

комплексно: нирки + надниркові залози + 

сечовий міхур з визначенням залишкової 

сечі + передміхурова залоза 

послуга 1 177,00 

8. Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для чоловіків: за 

окремими органами: нирки + надниркові 

залози  

послуга 1 80,00 

9. Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для чоловіків: за 

послуга 1 61,00 



окремими органами:  сечовий міхур з 

визначенням залишкової сечі 

10. Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для чоловіків: за 

окремими органами:  передміхурова залоза 

послуга 1 61,00 

11. Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для жінок: 

комплексно: нирки + надниркові залози + 

сечовий міхур з визначенням залишкової 

сечі + матка + яєчники 

послуга 1 196,00 

12. Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для жінок: 

комплексно:  матка + яєчники 

послуга 1 119,00 

13. Ультразвукові дослідження поверхневих 

структур, м'яких тканин, кісток та суглобів: 

щитовидна залоза 

послуга 1 99,00 

14. Ультразвукові дослідження 

судин:периферичні судини 

послуга 1 99,00 

 

Лубенський міський голова                                                                 О.П. Грицаєнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


