
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ  

 

26 серпня 2021 року  № 196 

 

Про встановлення тарифів на платні 

медичні послуги, що надаються населенню 

Комунальним підприємством «Комунальне 

некомерційне підприємство Лубенський 

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 встановлення 

тарифів на платні медичні послуги, що надаються населенню, 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 на платні медичні послуги, що надаються 

населенню Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне 

підприємство Лубенський міський центр первинної медико–санітарної 

допомоги», згідно з додатком. 

          2. Рішення виконавчого комітету від 23.09.2020 року № 178 «Про 

встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються населенню 

Комунальним підприємством «Комунальне некомерційне підприємство 

Лубенський  міський  центр  первинної  медико–санітарної  допомоги»  та  

від 22.12.2020 року  № 225  «Про  встановлення  тарифів  на  платні     



медичні послуги, що надаються населенню Комунальним підприємством 

«Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр 

первинної медико–санітарної допомоги» вважати такими, що втратили 

чинність. 

 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. Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

 6. 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. 

 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих                                                                                     

органів ради  Харченко І.В. 
 

 

 

 

 

Лубенський міський голова                           Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Додаток 

                                                                               до рішення виконавчого комітету 

                                                                               Лубенської міської ради Лубенського 

                                                                               району Полтавської області 

                                                                               26 серпня 2021 р. № 196                          

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 

Вартість 

послуги 

без ПДВ, 

грн 

 

ПДВ 

20%, 

грн. 

Тариф 

з ПДВ, 

грн 

1. Стажування лікаря-інтерна на 

умовах контракту (для громадян) 

протягом одного місяця 

місяць 1 700,00 140,00 840,00 

2. Масаж голови (лобно-скроневої та 

потилично-тім'яної ділянок), який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 17,00 3,40 20,40 

3. Масаж голови (лобно-скроневої та 

потилично-тім'яної ділянок), який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 16,00 3,20 19,20 

4. Масаж обличчя (лобної, 

навколоочної, навколовушної 

ділянок, верхньої та нижньої 

щелепи), який проводиться лікарем 

сеанс 1 17,00 3,40 20,40 

5. Масаж обличчя (лобної, 

навколоочної, навколовушної 

ділянок, верхньої та нижньої 

щелепи), який проводиться сестрою 

медичною 

сеанс 1 16,00 3,20 19,20 

6. Масаж шиї,  який проводиться 

лікарем 

сеанс 1 18,00 3,60 21,60 

7. 

 

Масаж шиї, який проводиться 

сестрою медичною 

сеанс 1 17,00 3,40 20,40 

8. Масаж комірцевої зони (задньої 

поверхні шиї, спини до рівня IV 

грудного хребця, передньої поверхні 

грудної клітки до II ребра ), який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 27,00 5,40 32,40 

9. Масаж комірцевої зони (задньої 

поверхні шиї, спини до рівня IV 

грудного хребця, передньої поверхні 

грудної клітки до II ребра ), який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 25,00 5,00 30,00 

10. Масаж верхньої кінцівки, надпліччя 

та ділянки лопатки, який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 35,00 7,00 42,00 



11. Масаж верхньої кінцівки, надпліччя 

та ділянки лопатки, який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 32,00 6,40 38,40 

12. Масаж верхньої кінцівки, який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 26,00 5,20 31,20 

13. Масаж верхньої кінцівки, який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 24,00 4,80 28,80 

14. Масаж плечового суглоба (верхньої 

третини плеча, 

ділянки плечового суглоба та 

надпліччя тієї ж сторони ), який 

проводиться лікарем 

 

сеанс 1 18,00 3,60 21,60 

15. Масаж плечового суглоба (верхньої 

третини плеча, 

ділянки плечового суглоба та 

надпліччя тієї ж сторони ), який 

проводиться сестрою медичною 

 

сеанс 1 17,00 3,40 20,40 

16. Масаж ліктьового суглоба (верхньої 

третини передпліччя, ділянки 

ліктьового суглоба та нижньої 

третини плеча), який проводиться 

лікарем 

сеанс 1 18,00 3,60 21,60 

17. Масаж ліктьового суглоба (верхньої 

третини передпліччя, ділянки 

ліктьового суглоба та нижньої 

третини плеча ), який проводиться 

сестрою медичною 

сеанс 1 17,00 3,40 20,40 

18. Масаж променево-зап'ястного 

суглоба (проксимального відділу 

кисті, ділянки променево-зап'ясного 

суглоба та передпліччя), який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 18,00 3,60 21,60 

19. Масаж променево-зап'ястного 

суглоба (проксимального відділу 

кисті, ділянки променево-зап'ясного 

суглоба та передпліччя), який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 17,00 3,40 20,40 

20. Масаж кисті та передпліччя, який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 18,00 3,60 21,60 

21. Масаж кисті та передпліччя, який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 17,00 3,40 20,40 

22. Масаж ділянки грудної клітки 

(ділянки передньої поверхні грудної 

клітки від передніх кордонів 

надпліччя до реберних дуг та 

ділянок спини від VII шийного до І 

поперекового хребця), який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 46,00 9,20 55,20 

23. Масаж ділянки грудної клітки 

(ділянки передньої поверхні грудної 

клітки від передніх кордонів 

надпліччя до реберних дуг та 

ділянок спини від VII шийного до І 

сеанс 1 43,00 8,60 51,60 



поперекового хребця ), який 

проводиться сестрою медичною 

24. Масаж спини (від VII шийного до І 

поперекового хребця і від лівої до 

правої середньої аксилярної лінії; у 

дітей — включно попереково-

крижову ділянку), який проводиться 

лікарем 

сеанс 1 34,00 6,80 40,80 

25. Масаж спини (від VII шийного до І 

поперекового хребця і від лівої до 

правої середньої аксилярної лінії; у 

дітей — включно попереково-

крижову ділянку) , який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 32,00 6,40 38,40 

26. Масаж ступні та гомілки,  який 

проводиться лікарем 

 

сеанс 1 19,00 3,80 22,80 

27. Масаж ступні та гомілки, який 

проводиться сестрою медичною 

 

сеанс 1 18,00 3,60 21,60 

28. Масаж попереково-крижової 

ділянки (від І поперекового хребця 

до нижніх сідничних схилів ), який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 25,00 5,00 30,00 

29. Масаж попереково-крижової 

ділянки (від І поперекового хребця 

до нижніх сідничних схилів ), який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 24,00 4,80 28,80 

30. Сегментний масаж попереково-

крижової ділянки, який проводиться 

лікарем 

сеанс 1 33,00 6,60 39,60 

31. Сегментний масаж попереково-

крижової ділянки,  який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 31,00 6,20 37,20 

32. Масаж спини та попереку (від VII 

шийного хребця до крижової 

ділянки і від лівої до правої 

середньої аксилярної лінії) , який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 42,00 8,40 50,40 

33. Масаж спини та попереку (від VII 

шийного хребця до крижової 

ділянки і від лівої до правої 

середньої аксилярної лінії),  який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 39,00 7,80 46,80 

34. Масаж шийно-грудного відділу 

хребта (ділянки задньої поверхні 

шиї та ділянки спини до І 

поперекового хребця і від лівої до 

правої задньої аксилярної лінії),  

який проводиться лікарем 

сеанс 1 41,00 8,20 49,20 

35. Масаж шийно-грудного відділу 

хребта (ділянки задньої поверхні 

шиї та ділянки спини до І 

поперекового хребця і від лівої до 

правої задньої аксилярної лінії), 

сеанс 1 38,00 7,60 45,60 



який проводиться сестрою 

медичною 

36. Сегментний масаж шийно-грудного 

відділу хребта, який проводиться 

лікарем 

сеанс 1 56,00 11,20 67,20 

37. Сегментний масаж шийно-грудного 

відділу хребта, який проводиться 

сестрою медичною 

сеанс 1 52,00 10,40 62,40 

38. Масаж ділянки хребта (задньої 

поверхні шиї, спини та попереково-

крижової ділянки від лівої до правої 

задньої аксилярної лінії ), який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 50,00 10,00 60,00 

39. Масаж ділянки хребта (задньої 

поверхні шиї, спини та попереково-

крижової ділянки від лівої до правої 

задньої аксилярної лінії ), який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 46,00 9,20 55,20 

40. Масаж нижньої кінцівки, який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 42,00 8,40 50,40 

41. Масаж нижньої кінцівки, який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 39,00 7,80 46,80 

42. Масаж нижньої кінцівки та 

попереку (ділянки ступні, гомілки, 

стегна, сідничної та попереково-

крижової ділянки ), який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 51,00 10,20 61,20 

43. Масаж нижньої кінцівки та 

попереку (ділянки ступні, гомілки, 

стегна, сідничної та попереково-

крижової ділянки ), який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 48,00 9,60 57,60 

44. Масаж тазостегнового суглоба 

(верхньої третини стегна, ділянки 

тазостегнового суглоба та сідничної 

ділянки тієї ж сторони),  який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 26,00 5,20 31,20 

45. Масаж тазостегнового суглоба 

(верхньої третини стегна, ділянки 

тазостегнового суглоба та сідничної 

ділянки тієї ж сторони),  який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 25,00 5,00 30,00 

46. Масаж колінного суглоба (верхньої 

третини гомілки, ділянки колінного 

суглоба та нижньої третини стегна ), 

який проводиться лікарем 

сеанс 1 18,00 3,60 21,60 

47. Масаж колінного суглоба (верхньої 

третини гомілки, ділянки колінного 

суглоба та нижньої третини стегна ), 

який проводиться сестрою 

медичною 

сеанс 1 17,00 3,40 20,40 

48. Масаж гомілково-ступневого 

суглоба (проксимального відділу 

ступні, нижньої третини гомілки) , 

який проводиться лікарем 

сеанс 1 19,00 3,80 22,80 



49. Масаж гомілково-ступневого 

суглоба (проксимального відділу 

ступні, нижньої третини гомілки), 

який проводиться сестрою 

медичною 

сеанс 1 18,00 3,60 21,60 

50. Загальний оздоровчий масаж 

(відновлення м’язової активності, 

надлишкової набряклості 

(посттравматична, купірування 

больового синдрому), який 

проводиться лікарем 

сеанс 1 60,00 12,00 72,00 

51. Загальний оздоровчий масаж 

(відновлення м’язової активності, 

надлишкової набряклості 

(посттравматична, купірування 

больового синдрому), який 

проводиться сестрою медичною 

сеанс 1 56,00 11,20 67,20 

52. Загальний оздоровчий масаж 

(захворювання опорно-рухового 

апарату), який проводиться лікарем 

сеанс 1 60,00 12,00 72,00 

53. Загальний оздоровчий масаж 

(захворювання опорно-рухового 

апарату ), який проводиться сестрою 

медичною 

сеанс 1 56,00 11,20 67,20 

54. Оздоровчий масаж (лімфопрес),  30 

хв., який проводиться лікарем 

сеанс 1 59,00 11,80 70,80 

55. Оздоровчий масаж (лімфопрес),  30 

хв., який проводиться сестрою 

медичною 

сеанс 1 55,00 11,00 66,00 

56. Оздоровчий масаж (лімфопрес), 45 

хв., який проводиться лікарем 

сеанс 1 83,00 16,60 99,60 

57. Оздоровчий масаж (лімфопрес),  45 

хв., який проводиться сестрою 

медичною 

сеанс 1 77,00 15,40 92,40 

58. Оздоровчий масаж (лімфопрес),  60 

хв., який проводиться лікарем 

сеанс 1 108,00 21,60 129,60 

59. Оздоровчий масаж (лімфопрес),  60 

хв., який проводиться сестрою 

медичною 

сеанс 1 100,00 20,00 120,00 

60. Транспортні послуги,  автомобіль 

АС-S-2123 СМД "Нива" 

км 1 9,00 1,80 10,80 

61. Транспортні послуги, автомобіль 

Renault Duster 

км 1 5,00 1,00 6,00 

62. Транспортні послуги, автомобіль 

GEELY CK 

км 1 5,00 1,00 6,00 

63. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: Комплексно: печінка + 

жовчний міхур + жовчні протоки + 

підшлункова залоза + селезінка 

послуга 1 222,0 Без 

ПДВ 
22,0 

64. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: за окремими органами: 

печінка + жовчний міхур + жовчні 

протоки 

послуга 1 99,00 Без 

ПДВ 
99,00 



65. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: за окремими органами: 

печінка 

послуга 1 73,00 Без 

ПДВ 
73,00 

66. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: за окремими органами:  

жовчний міхур + жовчні протоки 

послуга 1 73,00 Без 

ПДВ 
73,00 

67. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: за окремими органами:  

підшлункова залоза 

послуга 1 98,00 Без 

ПДВ 
98,00 

68. Трансабдомінальні ультразвукові 

дослідження органів гепатобіліарної 

системи: за окремими органами:  

селезінка + судини портальної 

системи 

послуга 1 98,00 Без 

ПДВ 
98,00 

69. Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для чоловіків: 

комплексно: нирки + надниркові 

залози + сечовий міхур з 

визначенням залишкової сечі + 

передміхурова залоза 

послуга 1 222,00 Без 

ПДВ 
222,00 

70. Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для чоловіків: 

за окремими органами: нирки + 

надниркові залози  

послуга 1 98,00 Без 

ПДВ 
98,00 

71. Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для чоловіків: 

за окремими органами:  сечовий 

міхур з визначенням залишкової 

сечі 

послуга 1 73,00 Без 

ПДВ 
73,00 

72. Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для чоловіків: 

за окремими органами:  

передміхурова залоза 

послуга 1 73,00 Без 

ПДВ 
73,00 

73. Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для жінок: 

комплексно: нирки + надниркові 

залози + сечовий міхур з 

визначенням залишкової сечі + 

матка + яєчники 

послуга 1 247,00 Без 

ПДВ 
247,00 

74. Трансабдомінальні дослідження 

сечостатевої системи: для жінок: 

комплексно:  матка + яєчники 

послуга 1 148,00 Без 

ПДВ 
148,00 

75. Ультразвукові дослідження 

поверхневих структур, м'яких 

тканин, кісток та суглобів: 

щитовидна залоза 

послуга 1 123,00 Без 

ПДВ 
123,00 

76. Ультразвукові дослідження 

судин:периферичні судини 

послуга 1 123,00 Без 

ПДВ 
123,00 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради                                              Юлія БІЛОКІНЬ 


