
смт. Тростяниць
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КНП «ТРОСТЯНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
24300, Вінницька обл, смт. Тростянець, вул. Мічуріна, 60 тел: факс:

/04343/2-22-49;
код ЄДРПОу 01982666; електронна адреса:ІсгІ2@икг.пеІ

від 27.07.2020р.
НАКАЗ № 60

«Про введення в дію тарифів 
на платні послуги, які надаються 
у КНП «Тростянецька ЦРЛ»

Керуючись постановою КМ у «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних 
закладах охорони здоров»я та вищих медичних навчальних 
закладах» від 17.09.1996 року №1138, на виконання рішення №680 
42 сесії 7 скликання Тростянецької районної ради від 24 червня 
2020 року «Про затвердження Статуту комунального 
некомерційного підприємства «Тростянецька центральна районна 
лікарня»(нова редакція), враховуючи право з дозволу власника 
встановлювати плату за медичні послуги (абз.8 ст.18) Закону 
України «Основи законодавства України про охорону здоров»я» від 
19.11.1992 року №2801-XII, користуючись Методикою розрахунку 
вартості послуги, затвердженою постановою КМ у від 27.12.2017 
року №1075 та наказу Департаменту Міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку №53 від Ісерпня 2017 
року, яким затверджено Положення щодо обрахунку вартості 
платних послуг,

НАКАЗУЮ:

1. Увести в дію з 01.08.2020 року тарифи на медичні послуги КНП 
«Тростянецька ЦРЛ» відповідно до додатку №1.



¥

2. Працівникам закладу надавати платні послуги відповідно до 
затверджених тарифів.

3. Юристу підприємства Третяку А.Г інформацію про введення в дію 
тарифів оприлюднити на сайті КИП «Тросрянецька ЦРЛ» та засобах 
масової інформації.

4. Головному бухгалтеру Зброцькій М.Г організувати оприбуткування 
коштів від надання платних послуг та вести бухгалтерський облік.
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5. Наказ набирає чинності з моменту його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Головний лікар
КПП «Тростянецька ЦРЛ» А.В Гіленко



Додаток 1 до наказу N° 60 від 27.07.2020р.

Тарифи

на платні медичні послуги , що надаються 

КНП «Тростянецька ЦРЛ»

відповідно до постанови КМУ №1138 від 17.09.1996 р.»Про затвердження переліку платних 
послуг ,які надаються в державних закладах охорони здоров»я та вищих медичних закладах

освіти»

Назва послуги Одиниці
виміру

Тариф, грн.. 
без ПДВ

(Лабораторні,діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадянко надаються без 
направлення лікаря,зокрема із застосуванням телемедицини згідно постанови КМУ №1138 від

17.09.1996року п.13 )

1 Проведення імуноферментного аналізу (ІФА)для 
визначення антитіл класу І§М до коронавірусу $АК5-Со\/- 
2(Соуіс1-19)

досл. 121.60

2 Проведення імуноферментного аналізу (ІФА)для 
визначення антитіл класу І§С до коронавірусу 5АК$-Со\/- 
2(Соуісі-19)

досл. 135.42

Усі назви послуг відповідають нормативного-правовим актам МОЗ.

Головний бухгалтер 

Економіст з фінансової

М.Г.Зброцька

Роботи Г.І.Коломієць


