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УКРАЇНА 
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВ1!ИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від / #  *3? 'Єє/М
м. Житомир

6
Про встановлення тарифів на 
платні медичні послуги, що 
надаються комунальним 
підприємством «Профілактика»
Житомирської міської ради

Розглянувши звернення комунального підприємства «Профілактика» 
Житомирської міської ради про встановлення тарифів на платні медичні 
послуги та відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про ціни і ціноутворення», 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1138 «Про
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і 
комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на платні медичні послуги, що надаються 

комунальним підприємством «Профілактика» Ж итомирської міської ради з 
01 березня 2019 року згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
міської ради від 26.04.2017 № 395 «Про встановлення тарифів на платні 
медичні послуги, що надаються комунальним підприємством «Профілактика» 
Житомирської міської ради», з дати введення в дію тарифів, встановлених 
даним рішенням.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом 
обов’язків.

Міський голова



Додаток
до рішення виконавчого комітету
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І Іро встановлення тарифів на платні медичні 
послуги, що надаються комунальним 

підприємством «Профілактика» Житомирської міської ради

№
п/п Назва послуг Тариф, грн.

Попередні профілактичні медичні огляди та відповідні періодичні 
профілактичні медичні огляди

1 Огляд лікаря хірурга 12,00
2 Огляд лікаря окуліста 15,00
3 Огляд лікаря невропатолога 11,00
4 Огляд лікаря отоларинголога 14,00
5 Огляд лікаря рентгенолога 25,00
6 Огляд лікаря дерматовенеролога 14,00
7 Заключний огляд лікаря терапевта 17,00

8
Оформлення медичної довідки або особової 
медичної книжки

15,00

9 Загальний аналіз крові 13,00
10 Аналіз МРІЇ 14,00
1 1 Аналіз на білірубін крові 13,00
12 Аналіз АЛАТ, АСАТ, «Філісіт» 14,00
13 Аналіз глюкоза крові 12,00
Н Загальний аналіз сечі 10,00
15 Електрокардіограма /8 ,00

16
Дослідження виділень сечостатевих органів на 
клітинний склад та мікрофлору /

33,00

Начальник управління охорони 
здоров’я міської ради М.О. Місюрова

Керуючий справами О.М. Паш ко


