
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

 

Про погодження тимчасово  

встановлених комунальним  

некомерційним підприємством  

«Територіальне стоматологічне  

об’єднання» Міської ради міста  

Кропивницького» тарифів на платні 

послуги з медичного обслуговування 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтею 24 

Господарського кодексу України, підпунктом 2 пункту «б» статті  28, 

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 

1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних 

закладах освіти» (зі змінами), враховуючи наказ комунального 

некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне об’єднання» 

Міської ради міста Кропивницького» від 20 січня 2020 року № 1, Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити тимчасово встановлені комунальним некомерційним 

підприємством «Територіальне стоматологічне об’єднання» Міської ради 

міста Кропивницького» тарифи (без ПДВ) на платні послуги з медичного 

обслуговування згідно з додатком.  

 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Територіальне 

стоматологічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» надати 

тарифи на платні послуги з медичного обслуговування на погодження 

Виконавчому комітету Міської ради міста Кропивницького до 01 грудня 

2020 року. 

 

3. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства.  
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4. Рішення набуває чинності з дня його опублікування. 

 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
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ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету                       

Міської ради міста Кропивницького 

« ___» ________2020 року № ______ 

 

Тимчасово встановлені комунальним некомерційним підприємством 

«Територіальне стоматологічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» тарифи (без ПДВ) на платні послуги з медичного 

обслуговування 
    

№ 

п/п 
Найменування послуги 

Одиниця 

виміру 

Вартість 

без ПДВ, 

грн 

1 2 3 4 

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

1 

Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами 

індивідуального захисту та забезпечення санітарно-

епідемічного режиму 

процедура 13,00 

2 

Первинний огляд хворого в терапії (включає запис 

анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми 

діагностики та лікування) 

огляд 53,00 

3 
Лікування одного зуба при поверхневому і середньому 

карієсі (без накладання пломби) 
процедура 82,00 

4 
Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без 

накладання пломби) 
процедура 136,00 

5 Усунення дефекта пломби процедура 70,00 

6 
Препарування каріозної порожнини (або трепанація 

коронки), розкриття рогу пульпової камери 
процедура 81,00 

7 Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки  процедура 29,00 

8 Пульпотомія процедура 28,00 

9 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба процедура 71,00 

10 

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 

полімеризується, типу «Тіедент» та гутаперчовими 

штифтами (або термопластом) 

процедура 179,00 

11 
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 

полімеризується, типу «Резодент» 
процедура 149,00 

12 
Інструментальна та медикаментозна обробка одного 

каналу зуба 
процедура 541,00 

13 
Механічне та хімічне розширення облітерованого 

каналу зуба 
процедура 724,00 

14 Видалення постійної пломби процедура 55,00 

15 Постановка (анкерного) штифта процедура 120,00 

16 Накладання тимчасової пломби процедура 31,00 

17 Видалення тимчасової пломби процедура 27,00 

18 Полірування пломби процедура 105,00 

19 
Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу 

та його ускладненнях  
процедура 30,00 

20 Встановлення скловолоконного штифта процедура 257,00 
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Продовження 

1 2 3 4 

21 
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень з хімічного композиту типу «Каризма РРЕ» 
процедура 99,00 

22 
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень з хімічного композиту типу «Евікрол» 
процедура 94,00 

23 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень з фотополімерного композиту типу 

«Есталайт» 

процедура 201,00 

24 
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень з фотополімерного композиту «Лателюкс» 
процедура 103,00 

25 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень з склоіономерного композиту (типа 

«Кавітан») 

процедура 95,00 

26 
Визначення довжини одного кореня зуба за допомогою 

апекслокатора 
процедура 257,00 

27 Встановлення матриці целюлоїдної процедура 31,00 

28 Встановлення матриці металевої та клинців процедура 41,00 

ПАРОДОНТОЛОГІЯ 

29 
Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного 

статусу 
порада 167,00 

30 
Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного 

індексу в терапії 
процедура 113,00 

31 Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів  процедура 82,00 

32 
Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним 

способом з одного зуба 
процедура 17,00 

33 
Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою 

ультразвукового апарату з одного зуба 
процедура 12,00 

34 
Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, 

травматичне ушкодження і т.ін.), одне відвідування 
процедура 104,00 

35 

Лікування захворювань пародонту: накладання 

лікувальної пов'язки на ясна та зубоясневі кишені (одне 

відвідування) 

процедура 77,00 

36 
Кюретаж закритий пародонтальних кишень в області     

2 зубів 
процедура 177,00 

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

37 

Первинний огляд хворого в хірургії (включає запис 

анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми 

діагностики та лікування) 

огляд 70,00 

38 

Консультація хворого в хірургії (запис огляду та порада, 

дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для 

спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) 

огляд 70,00 

39 Знеболювання провідникове в хірургії лідокаїном операція 80,00 

40 
Знеболювання провідникове в хірургії (анестетик на 

основі артикаіну) 
операція 103,000 

41 
Знеболювання інфільтраційне в хірургії (анестетик на 

основі артикаіну) 
операція 55,00 

42 Аналіз рентгенограми прицільної в хірургії операція 35,00 

43 
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на 

огляд хворого, анестезію, заповнення документації) 
операція 153,00 

44 
Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на 

огляд хворого, анестезію, заповнення документації) 
операція 252,00 



 3 

Продовження 

1 2 3 4 

45 Накладання швів на лунку після видалення зуба операція 138,00 

46 

Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального 

клаптя, випилювання фрагмента кортикальної 

пластинки альвеолярного паростка 

операція 860,00 

47 Розкриття абсцес, дренування операція 184,0 

48 Лікування альвеоліта кюражем ямки операція 218,00 

49 Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту операція 91,00 

50 Розтин капюшона операція 84,00 

51 Резекція капюшона операція 149,00 

52 Розтин абцесу з наступним дренуванням процедура 184,00 

53 Припинення кровотечі після видалення зуба процедура 76,00 

54 
Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин 

ротової порожнини (папіломи, фіброми та ін.)  
процедура 357,00 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ 

55 Електрофорез кореневих каналів процедура 103,00 

56 
Електрофорез ясенної ділянки (без вартості 

медикаментів) 
процедура 71,00 

57 УВЧ-терапія процедура 34,00 

58 Тубус-кварц процедура 79,00 

РЕНТГЕНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

59 Рентгенографія зубів дослідження 57,00 

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

НЕЗНІМНІ ПРОТЕЗИ 

60 Одиночна штампована металева коронка (сталь) шт. 498,00 

61 Штампована коронка, облицьована пластмасою шт. 739,00 

62 Одиночна пластмасова коронка шт. 535,00 

63 Лита коронка сталева шт. 1884,00 

64 Лита коронка, облицьована пластмасою шт. 1196,00 

65 Одиночна металокерамічна коронка шт. 3315,00 

66 Лита металева коронка у мостоподібному протезі шт. 2210,00 

67 Штампована коронка у мостоподібному протезі шт. 498,00 

68 Фасетка у штамповано-паяному мостоподібному протезі шт. 594,00 

69 
Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному 

протезі 

шт. 
309,00 

70 Литий зуб у протезі з кераміки шт. 1937,00 

71 Штифтовий зуб зі сталі шт. 1685,00 

72 Куксова штифтова вкладка шт. 450,00 

73 Лапка зі сталі шт. 92,00 

74 Лапка опорна (додаткова) із хромокобальтового сплаву шт. 79,00 

75 
Повний протез з пластмасовими зубами з ускладненою 

постановою зубів в анатомічному артикуляторі 

протез 
2065,00 

76 
Знімний частковий протез з корекцією протезу з 

пластмасовими зубами 

базис 
1595,00 

77 
Виготовлення індивідуальної ложки з базичної 

пластмаси 

шт. 
268,00 

78 Кламер гнутий (додаткова робота по МЗП) шт. 7,00 

БЮГЕЛЬНИЙ ПРОТЕЗ 

79 Дуга верхня із хромокобальтового сплаву шт. 2991,00 
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Продовження 

1 2 3 4 

80 
Дуга нижня із хромокобальтового сплаву (складні 

бюгельні) 

шт. 
3240,00 

81 Литий кламер кільцевий в бюгелі шт. 70,00 

82 
Сідло (сітка) із хромокобальтового сплаву для кріплення 

базису 

шт. 
221,00 

83 Литий кламер подвійний шт. 83,00 

84 Литий упорно утримуючий кламер шт. 83,00 

РЕМОНТ ПРОТЕЗІВ 

85 Перелом базису шт. 242,00 

86 Два переломи в одному базисі шт. 283,00 

87 Кріплення одного зуба шт. 338,00 

88 Кріплення одного кламера шт. 390,00 

89 Кріплення двох кламерів шт. 416,00 

90 Кріплення одного зуба і одного кламера шт. 506,00 

91 Кріплення одного зуба та перелом базису шт. 506,00 

92 Кріплення одного зуба і виправлення перелому базису шт. 492,00 

ДОДАТКОВІ РОБОТИ 

93 Зняття відбитку процедура 129,00 

94 Цементування процедура 102,00 

95 Спайка коронок шт. 56,00 

96 Зняття простої штампованої коронки процедура 86,00 

97 Зняття суцільнолитої коронки процедура 265,00 

ІНШІ ПОСЛУГИ 

98 Обстеження лікарем-ортопедом процедура 28,00 

99 План лікування процедура 83,00 

100 Перебазування протеза  процедура 246,00 

 

 

 

Начальник управління 

охорони здоров'я                                                                   Оксана МАКАРУК 
 



ДООПРАЦЬОВАНО 

03.04.2020 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

 

Про погодження тимчасово  

встановлених комунальним  

некомерційним підприємством  

«Територіальне стоматологічне  

об’єднання» Міської ради міста  

Кропивницького» тарифів на платні 

послуги з медичного обслуговування 

 

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтею 24 

Господарського кодексу України, підпунктом 2 пункту «б» статті  28, 

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 

1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних 

закладах освіти» (зі змінами), враховуючи наказ комунального 

некомерційного підприємства «Територіальне стоматологічне об’єднання» 

Міської ради міста Кропивницького» від 18 лютого 2020 року № 1/1 ОД, 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити тимчасово встановлені комунальним некомерційним 

підприємством «Територіальне стоматологічне об’єднання» Міської ради 

міста Кропивницького» тарифи (без ПДВ) на платні послуги з медичного 

обслуговування згідно з додатком.  

 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Територіальне 

стоматологічне об’єднання» Міської ради міста Кропивницького» надати 

тарифи на платні послуги з медичного обслуговування на погодження 

Виконавчому комітету Міської ради міста Кропивницького до 01 грудня 

2020 року. 

 

3. Оприлюднити дане рішення відповідно до чинного законодавства.  
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4. Рішення набуває чинності з дня його опублікування. 

 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 
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ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету                       

Міської ради міста Кропивницького 

« ___» ________2020 року № ______ 

 

Тимчасово встановлені комунальним некомерційним підприємством 

«Територіальне стоматологічне об’єднання» Міської ради міста 

Кропивницького» тарифи (без ПДВ) на платні послуги з медичного 

обслуговування 
    

№ 

п/п 
Найменування послуги 

Одиниця 

виміру 

Вартість 

без ПДВ, 

грн 

1 2 3 4 

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

1 

Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами 

індивідуального захисту та забезпечення санітарно-

епідемічного режиму 

процедура 9,00 

2 

Первинний огляд хворого в терапії (включає запис 

анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми 

діагностики та лікування) 

огляд 25,00 

3 
Лікування одного зуба при поверхневому і середньому 

карієсі (без накладання пломби) 
процедура 39,00 

4 
Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без 

накладання пломби) 
процедура 65,00 

5 Усунення дефекта пломби процедура 38,00 

6 
Препарування каріозної порожнини (або трепанація 

коронки), розкриття рогу пульпової камери 
процедура 39,00 

7 Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки  процедура 14,00 

8 Пульпотомія процедура 14,00 

9 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба процедура 48,00 

10 

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 

полімеризується, типу «Тіедент» та гутаперчовими 

штифтами (або термопластом) 

процедура 117,00 

11 
Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що 

полімеризується, типу «Резодент» 
процедура 102,00 

12 
Інструментальна та медикаментозна обробка одного 

каналу зуба 
процедура 416,00 

13 
Механічне та хімічне розширення облітерованого 

каналу зуба 
процедура 509,00 

14 Видалення постійної пломби процедура 26,00 

15 Постановка (анкерного) штифта процедура 61,00 

16 Накладання тимчасової пломби процедура 16,00 

17 Видалення тимчасової пломби процедура 13,00 

18 Полірування пломби процедура 66,00 

19 
Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу 

та його ускладненнях  
процедура 16,00 

20 Встановлення скловолоконного штифта процедура 153,00 
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21 
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень з хімічного композиту типу «Каризма РРЕ» 
процедура 53,00 

22 
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень з хімічного композиту типу «Евікрол» 
процедура 49,00 

23 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень з фотополімерного композиту типу 

«Есталайт» 

процедура 135,00 

24 
Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень з фотополімерного композиту «Лателюкс» 
процедура 56,00 

25 

Накладання пломби при лікуванні карієсу та його 

ускладнень з склоіономерного композиту (типа 

«Кавітан») 

процедура 49,00 

26 
Визначення довжини одного кореня зуба за допомогою 

апекслокатора 
процедура 12,00 

27 Встановлення матриці целюлоїдної процедура 16,00 

28 Встановлення матриці металевої та клинців процедура 24,00 

ПАРОДОНТОЛОГІЯ 

29 
Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного 

статусу 
порада 81,00 

30 
Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного 

індексу в терапії 
процедура 56,00 

31 Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів  процедура 39,00 

32 
Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним 

способом з одного зуба 
процедура 9,00 

33 
Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою 

ультразвукового апарату з одного зуба 
процедура 6,00 

34 
Лікування гострих форм стоматиту (ОГС, РГС, кандідоз, 

травматичне ушкодження і т.ін.), одне відвідування 
процедура 57,00 

35 

Лікування захворювань пародонту: накладання 

лікувальної пов'язки на ясна та зубоясневі кишені (одне 

відвідування) 

процедура 44,00 

36 
Кюретаж закритий пародонтальних кишень в області     

2 зубів 
процедура 107,00 

ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

37 

Первинний огляд хворого в хірургії (включає запис 

анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми 

діагностики та лікування) 

огляд 33,00 

38 

Консультація хворого в хірургії (запис огляду та порада, 

дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для 

спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) 

огляд 33,00 

39 Знеболювання провідникове в хірургії лідокаїном операція 41,00 

40 
Знеболювання провідникове в хірургії (анестетик на 

основі артикаіну) 
операція 60,00 

41 
Знеболювання інфільтраційне в хірургії (анестетик на 

основі артикаіну) 
операція 32,00 

42 Аналіз рентгенограми прицільної в хірургії операція 16,00 

43 
Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на 

огляд хворого, анестезію, заповнення документації) 
операція 77,00 

44 
Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на 

огляд хворого, анестезію, заповнення документації) 
операція 132,00 
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45 Накладання швів на лунку після видалення зуба операція 88,00 

46 

Видалення зуба з викроюванням слизово-періостального 

клаптя, випилювання фрагмента кортикальної 

пластинки альвеолярного паростка 

операція 550,00 

47 Розкриття абсцес, дренування операція 101,00 

48 Лікування альвеоліта кюражем ямки операція 117,00 

49 Медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту операція 50,00 

50 Розтин капюшона операція 44,00 

51 Резекція капюшона операція 85,00 

52 Розтин абцесу з наступним дренуванням процедура 101,00 

53 Припинення кровотечі після видалення зуба процедура 38,00 

54 
Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин 

ротової порожнини (папіломи, фіброми та ін.)  
процедура 193,00 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ 

55 Електрофорез кореневих каналів процедура 54,00 

56 
Електрофорез ясенної ділянки (без вартості 

медикаментів) 
процедура 38,00 

57 УВЧ-терапія процедура 17,00 

58 Тубус-кварц процедура 54,00 

РЕНТГЕНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

59 Рентгенографія зубів дослідження 37,00 

ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

НЕЗНІМНІ ПРОТЕЗИ 

60 Одиночна штампована металева коронка (сталь) шт. 255,00 

61 Штампована коронка, облицьована пластмасою шт. 381,00 

62 Одиночна пластмасова коронка шт. 273,00 

63 Лита коронка сталева шт. 1284,00 

64 Лита коронка, облицьована пластмасою шт. 947,00 

65 Одиночна металокерамічна коронка шт. 2169,00 

66 Лита металева коронка у мостоподібному протезі шт. 1468,00 

67 Штампована коронка у мостоподібному протезі шт. 255,00 

68 Фасетка у штамповано-паяному мостоподібному протезі шт. 319,00 

69 
Литий зуб у штамповано-паяному мостоподібному 

протезі 

шт. 
171,00 

70 Литий зуб у протезі з кераміки шт. 1466,00 

71 Штифтовий зуб зі сталі шт. 1162,00 

72 Куксова штифтова вкладка шт. 240,00 

73 Лапка зі сталі шт. 62,00 

74 Лапка опорна (додаткова) із хромокобальтового сплаву шт. 42,00 

75 
Повний протез з пластмасовими зубами з ускладненою 

постановою зубів в анатомічному артикуляторі 

протез 
1070,00 

76 
Знімний частковий протез з корекцією протезу з 

пластмасовими зубами 

базис 
819,00 

77 
Виготовлення індивідуальної ложки з базичної 

пластмаси 

шт. 
164,00 

78 Кламер гнутий (додаткова робота по МЗП) шт. 4,00 

БЮГЕЛЬНИЙ ПРОТЕЗ 

79 Дуга верхня із хромокобальтового сплаву шт. 2286,00 
 



 4 

Продовження 

1 2 3 4 

80 
Дуга нижня із хромокобальтового сплаву (складні 

бюгельні) 

шт. 
2446,00 

81 Литий кламер кільцевий в бюгелі шт. 43,00 

82 
Сідло (сітка) із хромокобальтового сплаву для кріплення 

базису 

шт. 
148,00 

83 Литий кламер подвійний шт. 50,00 

84 Литий упорно утримуючий кламер шт. 50,00 

РЕМОНТ ПРОТЕЗІВ 

85 Перелом базису шт. 129,00 

86 Два переломи в одному базисі шт. 154,00 

87 Кріплення одного зуба шт. 179,00 

88 Кріплення одного кламера шт. 207,00 

89 Кріплення двох кламерів шт. 224,00 

90 Кріплення одного зуба і одного кламера шт. 269,00 

91 Кріплення одного зуба та перелом базису шт. 269,00 

92 Кріплення одного зуба і виправлення перелому базису шт. 258,00 

ДОДАТКОВІ РОБОТИ 

93 Зняття відбитку процедура 85,00 

94 Цементування процедура 58,00 

95 Спайка коронок шт. 33,00 

96 Зняття простої штампованої коронки процедура 59,00 

97 Зняття суцільнолитої коронки процедура 110,00 

ІНШІ ПОСЛУГИ 

98 Обстеження лікарем-ортопедом процедура 13,00 

99 План лікування процедура 39,00 

100 Перебазування протеза  процедура 124,00 

 

 

 

Начальник управління 

охорони здоров'я                                                                   Оксана МАКАРУК 
 


