
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__14 липня 2022_ року             м. Старокостянтинів                         № ___235___________ 

 

 

Про встановлення тарифів на 

платні послуги з медичного 

обслуговування комунальному 

некомерційному        підприємству 

«Старокостянтинівський центр первинної медико – санітарної допомоги» 

 

 

З метою належної організації роботи та надання медичних послуг 

комунальним некомерційним підприємством «Старокостянтинівський центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області, керуючись статтями 28, 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи на платні послуги з медичного обслуговування 

комунальному некомерційному підприємству «Старокостянтинівський центр 

первинної медико – санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницького району Хмельницької області згідно з додатком. 

 

2. Управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради (Любов БОНДАР) оприлюднити тарифи в засобах 

масової інформації. 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради від 25 лютого 2021 року № 71 «Про 

встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування 

(ультразвукових досліджень) КНП «Старокостянтинівський ЦПМСД»» та від 

29 липня 2021 року № 245 «Про встановлення тарифів на платні послуги з 

медичного обслуговування комунальному некомерційному підприємству 

«Старокостянтинівський центр первинної медико – санітарної допомоги»». 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської                  

міської ради, начальника фінансового управління виконавчого комітету
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Старокостянтинівської міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

14 липня 2022 року № 235 
 

 

Тарифи 

на платні послуги з медичного обслуговування комунального некомерційного 

підприємства «Старокостянтинівський центр первинної  медико – санітарної 

допомоги» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області 

 

№ 

з/п 

Назва послуги Тариф на послугу без 

урахування ПДВ, грн 

1 Ультразвукові дослідження  

1.1 Ультразвукове дослідження комплексне: 

печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, 

підшлункова залоза, селезінка 

315,57 

1.2 Ультразвукове дослідження комплексне: 

печінка, жовчний міхур, жовчні протоки 

159,53 

1.3 Ультразвукове дослідження комплексне: 

нирки, надниркові залози, сечовий міхур з 

визначенням залишкової сечі, матка, яєчники 

342,99 

1.4 Ультразвукове дослідження матки, яєчників 221,86 

1.5 Ультразвукове дослідження щитовидної залози 188,84 

1.6 Ультразвукове дослідження периферичних 

судин 

313,55 

1.7 Ультразвукове дослідження молочних залоз (з 

двох сторін) 

251,19 

1.8 Ультразвукове дослідження кісток та суглобів 188,76 

1.9 Ехокардіографія  251,21 

1.10 Ультразвукове дослідження комплексне: 

нирки, надниркові залози 

159,58 

2                    Функціональна діагностика  

2.1 Консультація лікаря - кардіолога 182,99 

2.2 Розшифровка електрокардіограми 121,28 

2.3 Холтерівське моніторування артеріального 

тиску 

341,35 

2.4 Холтерівське моніторування 

електрокардіограми 

361,85 

 

Керуючий справами  

виконавчого  комітету 

Старокостянтинівської міської ради          підпис             Наталія ШАБЕЛЬНИК 


