
 
 
 
 
 
Про затвердження тарифів на  
платні послуги, що надають 
лікувально-профілактичні дер-
жавні і комунальні заклади 
охорони здоров’я в області 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року 
№ 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконав-
чих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”: 

1. Затвердити тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профі-
лактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я в області (додаються). 

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у 
Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з 
моменту його оприлюднення. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 

Голова адміністрації   М.Загородний 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
16.11.2015 № 559/2015-р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТАРИФИ 
 на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і 

комунальні заклади охорони здоров’я в області 

№ 
з/п 

Назва послуги 

Тарифи на платні 
послуги без 

урахування ПДВ 
(грн.) не вище: 

1 2 3 
1 Косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними 

показаннями 
77,80 

2 Оздоровчий масаж, гімнастика 71,10 
3 Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (мето-

дом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більше 
як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів 
за медичними і соціальними показаннями 

181,98 

4 Медичний огляд для отримання виїзної візи (крім службових відряд-
жень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності 
відповідних медичних документів) 

112,02 

5 Попередній профілактичний медичний огляд при прийняті на роботу 
(крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями 
органів державної служби зайнятості), а також відповідні періодичні 
профілактичні медичні огляди, без врахування лабораторних досліджень 

123,80 

6 Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвід-
чення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огля-
ди проводяться за направленнями органів державної служби зайня-
тості),а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди 

103,20 

7 Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння 
зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні ме-
дичні огляди 

110,70 

8 Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, 
що передаються статевим шляхом, а також хворих на алкоголізм і 
наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД) 

48,45 
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1 2 3 
9 Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, проце-

дури, маніпуляції, консультування, догляд), крім осіб, які за станом 
здоров’я та характером хвороби не можуть відвідувати заклад охоро-
ни здоров’я 

115,50 

10 Видача бланка особистої медичної книжки 5,00 
11 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 3,85 
 
 
 

Заступник голови  
адміністрації                  В.Кальніченко 


	559r_161115
	559r_161115_1

