
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 14 червня 2011 року             № 581

                                                     м.Кіровоград

Про затвердження тарифів
на медичні послуги, що надаються 
5-ою міською поліклінікою м.Кіровограда 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 28 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), опрацювавши 
лист 5-ої міської поліклініки м.Кіровограда від 11.03.2011 року №467, з 
метою покращення медичного обслуговування населення міста Кіровограда 
та поліпшення якості надання медичних послуг виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити тарифи на платні медичні послуги, які надаються 
5-ою міською поліклінікою м.Кіровограда, що додаються.

2. Рішення набуває чинності через місяць з дня оприлюднення в 
засобах масової інформації.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  від 26 жовтня 2009 №1244 “Про затвердження 
тарифів на медичні огляди".

4. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
оприлюднити дане рішення на офіційній сторінці виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет та у віснику  Кіровоградської 
міської ради  “Вечірня газета” у 10-денний термін з дня його прийняття.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андреєву Л.М.

Міський голова                                                                     О.Саінсус
Беспалова
229484



ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                рішенням виконавчого 

комітету Кіровоградської
міської ради

                                            від 14 червня 2011 року
                                                                                № 581

Тарифи
на медичні послуги, які надаються 5-ою міською

поліклінікою при: попередньому профілактичному медичному огляді 
для отримання посвідчення водія транспортних засобів, періодичному 

профілактичному медичному огляді водіїв транспортних засобів, 
попередньому профілактичному медичному огляді при прийнятті на 

роботу, періодичному профілактичному медичному огляді, медичному 
огляді для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї 

громадянами
№
з/п

Найменування послуг при 
здійсненні медичних оглядів

з 01.05.11 з 01.10.11 з 01.12.11

1 Обстеження лікарем-терапевтом  4,18 4,29 4,37
2 Обстеження лікарем-хірургом 2,12 2,17 2,22
3 Обстеження лікарем-

отоларингологом
3,14 3,22 3,29

4 Обстеження лікарем-
офтальмологом 

3,08 3,16 3,22

5 Обстеження лікарем-
невропатологом

3,73 3,82 3,90

6 Гінекологічний огляд 2,16 2,22 2,26
7 Електрокардіограма 7,02 7,19 7,32
8 Флюоорограма 4,34 4,42 4,49
9 Рентгенограма 16,47 16,65 16,79
10 Загальний аналіз крові 9,95 10,21 10,42
11 Аналіз крові на цукор 1,82 1,87 1,90
12 Аналіз крові на групу і резус-

фактор
8,23 8,43 8,60

13 Загальний аналіз сечі 1,45 1,49 1,52
14 Бланк медичної довідки щодо 

придатності до керування 
транспортним засобом 

3,12 3,12 3,12

15 Бланк медичної довідки для 
отримання дозволу (ліцензії) на 
об'єкт дозвільної системи

2,88 2,88 2,88

Т.в.о. начальника управління охорони 
здоров'я Кіровоградської міської ради                                         Т.Беспалова



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 14 червня 2011 року             № 580

                                                     м.Кіровоград

Про затвердження тарифів
на медичні послуги, що надаються 
комунальним закладом "Центральна 
міська лікарня м.Кіровограда" 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 28 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), опрацювавши 
лист комунального закладу "Центральна міська лікарня м.Кіровограда" від 
28.02.2011 року №106, з метою покращення медичного обслуговування 
населення міста Кіровограда та поліпшення якості надання медичних послуг 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити тарифи на платні медичні послуги, які надаються 
комунальним закладом "Центральна міська лікарня м.Кіровограда", що 
додаються.

2. Рішення набуває чинності через місяць з дня оприлюднення в 
засобах масової інформації.

3. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
оприлюднити дане рішення на офіційній сторінці виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет та у віснику  Кіровоградської 
міської ради  “Вечірня газета” у 10-денний термін з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андреєву Л.М.

Міський голова                                                                     О.Саінсус
Беспалова
229484



ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  рішенням виконавчого 

комітету Кіровоградської
міської ради

                                                                                  від 14 червня 2011 року
                                                                                  № 580

Тарифи
на медичні послуги, які надаються комунальним закладом  "Центральна 

міська лікарня м.Кіровограда" при: попередньому профілактичному 
медичному огляді для отримання посвідчення водія транспортних 
засобів, періодичному профілактичному медичному огляді водіїв 

транспортних засобів, попередньому профілактичному медичному огляді 
при прийнятті на роботу, періодичному профілактичному медичному 

огляді, медичному огляді для отримання дозволу на право отримання та 
носіння зброї громадянами

№
з/п

Найменування послуг при 
здійсненні медичних оглядів

з 01.05.11 з 01.10.11 з 01.12.11

1 Обстеження лікарем-терапевтом  4,07 4,19 4,55
2 Обстеження лікарем-хірургом 2,32 2,38 2,42
3 Обстеження лікарем-

отоларингологом
3,21 3,29 3,36

4 Обстеження лікарем-
офтальмологом 

3,11 3,21 3,27

5 Обстеження лікарем-
невропатологом

3,90 4,00 4,07

6 Гінекологічний огляд 2,44 2,50 2,56
7 Електрокардіограма 7,43 7,61 7,76
8 Флюоорограма 4,68 4,78 4,83
9 Рентгенограма 19,90 20,13 20,33
10 Загальний аналіз крові 10,48 10,62 10,76
11 Аналіз крові на цукор 1,96 2,02 2,06
12 Аналіз крові на групу і резус-

фактор
8,09 8,34 8,51

13 Загальний аналіз сечі 1,58 1,59 1,61
14 Бланк медичної довідки щодо 

придатності до керування 
транспортним засобом

3,12 3,12 3,12

15 Бланк медичної довідки для 
отримання дозволу (ліцензії) на 
об'єкт дозвільної системи

2,88 2,88 2,88

Т.в.о. начальника управління охорони 
здоров'я Кіровоградської міської ради                                         Т.Беспалова



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 14 червня 2011 року             № 579

                                                     м.Кіровоград

Про затвердження тарифів
на медичні послуги, що надаються 
комунальним закладом "Поліклінічне 
об'єднання м.Кіровограда" 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 28 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), опрацювавши 
лист комунального закладу "Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда" від 
01.03.2011 року №501/01/01/03, з метою покращення медичного 
обслуговування населення міста Кіровограда та поліпшення якості надання 
медичних послуг виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити тарифи на платні медичні послуги, які надаються 
комунальним закладом "Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда" згідно з 
додатком.

2. Рішення набуває чинності через місяць з дня оприлюднення в 
засобах масової інформації.

3. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
оприлюднити дане рішення на офіційній сторінці виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет та у віснику  Кіровоградської 
міської ради  “Вечірня газета” у 10-денний термін з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андреєву Л.М.

Міський голова                                                                     О.Саінсус
Беспалова
229484



ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                             рішенням виконавчого 

комітету Кіровоградської
міської ради

                                                                                  від 14 червня 2011 року
                                                                                  № 579

Тарифи
на медичні послуги, які надаються комунальним закладом  

"Поліклінічне об'єднання м.Кіровограда" при: попередньому 
профілактичному медичному огляді для отримання посвідчення водія 

транспортних засобів, періодичному профілактичному медичному огляді 
водіїв транспортних засобів, попередньому профілактичному медичному 

огляді при прийнятті на роботу, періодичному профілактичному 
медичному огляді, медичному огляді для отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї громадянами, попередньому та 
періодичному профілактичному медичному огляді працівників окремих 

професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з 
обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних 

хвороб
№
з/п

Найменування послуг при 
здійсненні медичних оглядів

з 01.05.11 з 01.10.11 з 01.12.11

1 Обстеження лікарем-терапевтом  3,19 3,26 3,34

2 Обстеження лікарем-хірургом 1,74 1,78 1,82

3 Обстеження лікарем-
отоларингологом

2,61 2,67 2,73

4 Обстеження лікарем-
офтальмологом 

2,39 2,45 2,50

5 Обстеження лікарем-
невропатологом

2,98 3,08 3,13

6 Гінекологічний огляд 2,00 2,04 2,09
7 Електрокардіограма 5,35 5,48 5,58

8 Флюоорограма 3,53 3,58 3,64

9 Рентгенограма 15,33 15,51 15,68
10 Обстеження лікарем-

дерматовенерологом
1,82 1,82 1,85

11 Обстеження лікарем-стоматологом 2,32 2,32 2,37
12 Загальний аналіз крові 7,19 7,38 7,53



13 Аналіз крові на цукор 1,33 1,37 1,39
14 Аналіз крові на групу і резус-

фактор
5,84 6,01 6,12

15 Загальний аналіз сечі 2,08 2,13 2,19
16 Аналіз крові на реакцію 

мікропроцентації (розгорнутий)
3,50 3,50 3,58

17 Аналіз крові на реакцію 
мікропроцентації

1,15 1,17 1,19

18 Мазки на гонорею 5,41 5,41 5,52
19 Бланк медичної довідки щодо 

придатності до керування 
транспортним засобом 

3,12 3,12 3,12

20 Бланк медичної довідки для 
отримання дозволу (ліцензії) на 
об'єкт дозвільної системи

2,88 2,88 2,88

Т.в.о.начальника управління охорони 
здоров'я Кіровоградської міської ради                                         Т.Беспалова


