
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.06.2022 № 198 

м. Золотоноша 

 

Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються КНП „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради  

 

У зв’язку із зростанням мінімальної зарплати, вартості енергоносіїв та 

інших чинників, які впливають на собівартість платних медичних послуг, 

розглянувши лист КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської 

міської ради (19.05.2022 № 1103) щодо перегляду вартості платних медичних 

послуг, доповідну записку відділу прогнозування та розвитку громади 

(20.06.2022 № 1352), керуючись п. 2 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються КНП „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради згідно з додатками. 

2 Встановити що:  

2.1. Розрахунок повної вартості медичних оглядів визначається 

комунальним підприємством для кожного замовника послуги в залежності від 

переліку лікарів-спеціалістів, які беруть участь у медоглядах, складу 

необхідних лабораторних і функціональних обстежень. 

2.2. У випадку, коли при проходженні медичного огляду певними 

категоріями громадян вже є висновки окремих лікарів-спеціалістів  

або результати лабораторних, діагностичних, функціональних обстежень, 

вартість цих послуг не враховується в загальну вартість медичного огляду. 

2.3. У тарифах на платні послуги не враховується вартість бланків 

медичних довідок, сертифікатів, які оплачуються пацієнтами додатково. 

3. Відділу прогнозування та розвитку громади (Остроглазова В.В.) в 10 

денний термін з дати прийняття рішення оприлюднити його в засобах масової 

інформації. 

4. Рішення вступає в силу з 01.07.2022 року. 

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 

19.01.2022 № 7 „Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються 
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КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради” з 

01.07.2022 року. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., відділ прогнозування та розвитку громади 

(Остроглазова В.В.). 

 

 

Секретар ради               Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова  23850 
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Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

від 23.06.2022 № 198 

 

ТАРИФИ 

на платні медичні послуги: проведення лабораторних, діагностичних та 

консультативних послуг за зверненнями громадян, що надаються без 

направлення лікаря та проведення  комплексних медичних оглядів 

 

№ 

п/п Найменування послуги 

Одиниці 

вимірювання 

Ціна без 

ПДВ, грн 

1 Медичний огляд лікаря-нарколога огляд 109,43 

2 
Аналіз визначення активності гамма-

глутамілтрансферази  

дослідження 

54,40 

3 Медичний огляд лікаря-психіатра огляд 120,54 

4 Медичний огляд лікаря-терапевта огляд 58,44 

5 Медичний огляд лікаря-хірурга огляд 47,65 

6 Медичний огляд лікаря-невропатолога огляд 59,18 

7 Медичний огляд лікаря-отоларинголога огляд 40,16 

8 

 

Медичний огляд лікаря-офтальмолога (з 

обстеженням гостроти зору) 

огляд 

57,15 

9 
Медичний огляд лікаря-

дерматовенеролога 

огляд 

35,09 

10 Медичний огляд лікаря-уролога огляд 50,24 

11 Медичний огляд лікаря-стоматолога огляд 49,68 

12 
Медичний огляд лікаря-акушер-

гінеколога   

огляд 

60,80 

13 Медичний огляд лікаря-фтизіатра огляд 81,92 

14 Медичний огляд лікаря-інфекціоніста огляд 60,45 

15 Медичний огляд лікаря-ендокринолога огляд 70,62 

16 Медичний огляд лікаря-онколога огляд 72,68 

17  Медичний огляд лікаря-кардіолога огляд 85,36 

 18 
Медичний огляд лікаря-

гастроентеролога 

огляд 

78,68 

 19 
Медичний огляд лікаря-ортопеда-

травматолога 

огляд 

50,97 

20  
Медичний огляд лікаря-невролога 

дитячого 

огляд 

54,96 

21  
Медичний огляд лікаря-інфекціоніста 

дитячого 

огляд 

72,56 
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22 Забір венозної крові дослідження 16,40 

23 Забір капілярної крові дослідження 10,32 

24 

Загальний аналіз крові на аналізаторі 

"Swelab Alfa" з підрахунком 

лейкоцитарної формули 

дослідження 

95,93 

25 Аналіз крові на глюкозу дослідження 54,40 

26 
Аналіз крові на визначення групу та 

резус-фактора  

дослідження 

102,49 

27 Визначення білірубіну загального дослідження 49,26 

28 Визначення білірубіну прямого дослідження 49,13 

29 Визначення холінестерази  дослідження 72,43 

30 Визначення лужної фосфатази дослідження 73,25 

31 Визначення насичення крові залізом дослідження 55,81 

32 Визначення аналізу крові на сифіліс дослідження 32,61 

33 Визначення загального білку дослідження 31,77 

34 Тимолова проба дослідження 42,68 

35 Визначення сечовини дослідження 49,03 

36 Визначення креатиніну дослідження 58,16 

37 Визначення калію дослідження 25,96 

38 Визначення хлоридів дослідження 62,97 

39 Визначення альбуміну  дослідження 36,96 

40 Визначення сечової кислоти дослідження 86,42 

41 Загальний аналіз сечі  дослідження 64,71 

42 Флюорографія   дослідження 46,50 

43 Електрокардіограма  дослідження 66,25 

44 
Цитологічне дослідження вагінального 

секрету  

дослідження 

29,35 

45 
Бактеріоскопічне дослідження 

вагінального секрету  

дослідження 

81,23 

46 Дослідження на гельмінтози  дослідження 57,61 

 47 
Дослідження біологічного матеріалу на 

патогенні гриби 

дослідження 

47,40 

 48 Протромбіновий індекс дослідження 51,20 

 49 Визначення копрограми дослідження 80,10 

 50 
визначення поверхневого антигена 

віруса гепатиту В  

дослідження 

96,73 

 51 
визначення поверхневого антигена 

позитивного віруса гепатиту В  

дослідження 

85,24 

 52 тест -система для визначення гепатиту В дослідження 53,07 

 53 тест -система для визначення гепатиту С дослідження 46,65 
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 54 визначення альфа-амілази дослідження 113,84 

 55 визначення фосфору дослідження 49,63 

 56 визначення магнію дослідження 58,54 

 57 визначення С - реактивного білка дослідження 44,01 

 58 визначення ревмо-фактора дослідження 43,59 

 59 визначення антистрептолізіну - О дослідження 43,58 

 60 визначення часу рекальцифікації дослідження 46,38 

 61 
визначення толерантності плазми до 

гепарину 

дослідження 

46,38 

 62 визначення еякуляту дослідження 115,14 

 63 визначення білкових фракцій дослідження 96,17 

 64 визначення кальцію дослідження 44,60 

 65 визначення холестерину дослідження 42,26 

 66 визначення тригліцеридів дослідження 66,30 

 67 
визначення активності 

аланіномінотрансферази 

дослідження 

60,00 

 68 
визначення активності 

аспартатомінотрансферази 

дослідження 

63,20 

 69 
визначення часу зсідання капілярної 

крові 

дослідження 

27,45 

 70 
визначення тривалості кровотечі 

капілярної крові 

дослідження 

18,74 

 71 визначення сіроглікоїдів дослідження 59,67 

72 визначення мікроальбуміну сечі дослідження 13,54 

73 визначення ацетону сечі дослідження 9,80 

74 визначення фібриногену дослідження 46,32 

75 визначення натрію дослідження 24,17 

76 рентгенографія органів грудної клітини дослідження 152,56 

77 Рентгенографія ротової порожнини дослідження 46,13 

78 гайморографія дослідження 152,56 

79 мазок з носа на еозинофіли дослідження 29,61 

80 реовазографія дослідження 56,60 

81 Спірографія дослідження 46,03 

82 
УЗД (печінка+жовчний 

міхур+підшлункова залоза+селезінка) 

дослідження 

248,03 

83 
УЗД (печінка+жовчний міхур+жовчні 

протоки) 

дослідження 

132,04 

84 УЗД (підшлункова залоза) дослідження 132,04 

85 
УЗД (селезінка+судини портальної 

системи) 

дослідження 

132,04 
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86 УЗД (нирки+надниркові залози) дослідження 132,04 

87 
УЗД (сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі) 

дослідження 

108,84 

88 УЗД (матка + яєчники) дослідження 169,58 

89 
УЗД (матка при вагітності + 

перенатальне обстеження стану плоду) 

дослідження 

255,29 

90 УЗД (щитоподібна залоза) дослідження 148,16 

91 УЗД (молочні залози з обох сторін) дослідження 191,01 

92 УЗД (лімфатичні вузли однієї зони) дослідження 126,73 

93 УЗД (м'які тканини) дослідження 126,73 

94 УЗД (слинні залози однієї зони) дослідження 105,30 

95 
УЗД (функціональне дослідження 

жовчного міхура та жовчних протоків) 

дослідження 

340,83 

96 Кольпоскопія дослідження 103,65 

97 

Визначення протромбінового часу на 

коагулометрі  TS 4000 HIGH 

TECHNOLOGY 

дослідження 

114,81 

98 

Визначення тромбінового часу на 

коагулометрі і TS 4000 HIGH 

TECHNOLOGY 

дослідження 

126,90 

99 

Визначення фібриногену на 

коагулометрі  TS 4000 HIGH 

TECHNOLOGY 

дослідження 

202,54 

100 

Визначення активованого часткового 

тромбопластинового часу  (АЧТЧ) на 

коагулометрі  TS 4000 HIGH 

TECHNOLOGY 

дослідження 

115,43 

101 
Загальний аналіз крові на аналізаторі 

"Micro-CC-20 Plus" 

дослідження 

108,28 

 

 

 

Керуючий справами        Оксана ШАКУРА 
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Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 23.06.2022 № 198 

 

 

Тарифи 

на комплексні платні медичні послуги 

 

№ п/п 

к.п. 
Найменування послуги 

Одиниці 

вимірювання 

Ціна без 

ПДВ, грн 

Проведення обов'язкового профілактичного 

наркологічного огляду  163,83 

1 Медичний огляд лікаря-нарколога огляд 109,43 

2 
Аналіз визначення активності гамма-

глутамілтрансферази  
дослідження 54,40 

Проведення обов'язкових попереднього та 

періодичних психіатричного оглядів 
 120,54 

1 Медичний огляд лікаря-психіатра огляд 120,54 

Проведення попереднього при влаштуванні на 

роботу та періодичних медичних оглядів 

працівників певних категорій 

 2421,40 

1 Медичний огляд лікаря-терапевта огляд 58,44 

2 Медичний огляд лікаря-хірурга огляд 47,65 

3 

Медичний огляд лікаря-

невропатолога 
огляд 59,18 

4 

Медичний огляд лікаря-

отоларинголога 
огляд 40,16 

5 

Медичний огляд лікаря-офтальмолога 

(з обстеженням гостроти зору) 
огляд 57,15 

6 
Медичний огляд лікаря-

дерматовенеролога 
огляд 35,09 

7 Медичний огляд лікаря-уролога огляд 50,24 

8 Медичний огляд лікаря-стоматолога огляд 49,68 

9 
Медичний огляд лікаря-акушер-

гінеколога   
огляд 60,80 

10 Медичний огляд лікаря-фтизіатра огляд 81,92 

11 Медичний огляд лікаря-інфекціоніста огляд 60,45 

12 
Медичний огляд лікаря-

ендокринолога 
огляд 70,62 

13 Медичний огляд лікаря-онколога огляд 72,68 



8 

 

14 Забір венозної крові дослідження 16,40 

15 Забір капілярної крові дослідження 10,32 

16 

Загальний аналіз крові на аналізаторі 

"Swelab Alfa" з підрахунком 

лейкоцитарної формули 

дослідження 95,93 

17 Аналіз крові на цукор  дослідження 54,40 

18 

Аналіз крові на визначення групу та 

резус-фактора  
дослідження 102,49 

19 Визначення білірубіну загального дослідження 49,26 

20 Визначення холінестерази  дослідження 72,43 

21 Визначення лужної фосфатази дослідження 73,25 

22 Визначення насичення крові залізом дослідження 55,81 

23 Визначення аналізу крові на сифіліс дослідження 32,61 

24 Визначення загального білку дослідження 31,77 

25 Тимолова проба дослідження 42,68 

26 Визначення сечовини дослідження 49,03 

27 Визначення креатиніну дослідження 58,16 

28 Визначення калію дослідження 25,96 

29 Визначення хлоридів дослідження 62,97 

30 Визначення альбуміну  дослідження 36,96 

31 Визначення сечової кислоти дослідження 86,42 

32 Загальний аналіз сечі  дослідження 64,71 

33 Флюорографія   дослідження 46,50 

34 Електрокардіограма  дослідження 66,25 

35 
Цитологічне дослідження 

вагінального секрету  
дослідження 29,35 

36  дослідження  

 Дослідження на гельмінтози  дослідження 57,61 

37 
визначення активності 

аспартатомінотрансферази 
дослідження 63,20 

38 

рентгенографія органів грудної 

клітини 
дослідження 152,56 

39 Спірографія дослідження 46,03 

40 УЗД (щитоподібна залоза) дослідження 148,16 

Проведення медичного огляду кандидатів у 

водії та водіїв транспортних засобів 
 876,32 

1 Медичний огляд лікаря-нарколога  

ДОВІДКА 
огляд 109,43 
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2 Медичний огляд лікаря-психіатра  

ДОВІДКА 
 120,54 

3 Медичний огляд лікаря-терапевта огляд 58,44 

4 Медичний огляд лікаря-хірурга огляд 47,65 

5 Медичний огляд лікаря-

невропатолога 
огляд 59,18 

6 Медичний огляд лікаря-

отоларинголога 
огляд 40,16 

7 Медичний огляд лікаря-офтальмолога 

(з обстеженням гостроти зору) 
огляд 57,15 

8 Загальний аналіз крові на аналізаторі 

"Swelab Alfa" з підрахунком 

лейкоцитарної формули 

дослідження 95,93 

9 Аналіз крові на цукор  дослідження 54,40 

10 Аналіз крові на визначення групу та 

резус-фактора  
дослідження 102,49 

11 Загальний аналіз сечі дослідження 64,71 

12 Електрокардіограма дослідження 66,25 

Проведення медичного огляду для отримання 

дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи 
 726,18 

1 Медичний огляд лікаря-нарколога  

ДОВІДКА 
огляд 109,43 

2 Медичний огляд лікаря-психіатра  

ДОВІДКА 
огляд 120,54 

3 Медичний огляд лікаря-терапевта огляд 58,44 

4 Медичний огляд лікаря-

невропатолога 
огляд 59,18 

5 Медичний огляд лікаря-

отоларинголога 
огляд 40,16 

6 Медичний огляд лікаря-офтальмолога 

(з обстеженням гостроти зору) 
огляд 57,15 

7 Загальний аналіз крові на аналізаторі 

"Swelab Alfa" з підрахунком 

лейкоцитарної формули 

дослідження 95,93 

8 Аналіз крові на цукор  дослідження 54,40 

9 Загальний аналіз сечі дослідження 64,71 

10 Електрокардіограма дослідження 66,25 

Проведення профілактичного медичного 

огляду працівників окремих професій, 

виробництв і організацій, діяльність яких 

повязана з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних хвороб 

 320,10 
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1 Медичний огляд лікаря-терапевта огляд 58,44 

2 Медичний огляд лікаря-

дерматовенеролога 
огляд 35,09 

3 Медичний огляд лікаря-

отоларинголога 
огляд 40,16 

4 Медичний огляд лікаря-стоматолога огляд 49,68 

5 Дослідження на гельмінтози дослідження 57,61 

6 дослідження крові на сифіліс дослідження 32,61 

7 Флюорографія   дослідження 46,50 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами        Оксана ШАКУРА 

 


