
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 16.08.11  №284          м.Ужгород 
 
Про тарифи на платні медичні послуги, 
що надаються Ужгородським міським 
перинатальним центром 
 
 Керуючись ст. 28  Закону України  „Про місцеве самоврядування  в 
Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 1138 „Про 
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах 
охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” (із змінами і 
доповненнями) та у зв’язку з підвищенням вартості затрат на надання 
медичних послуг, враховуючи клопотання Ужгородського міського 
перинатального центру від  28 квітня 2011 № 406/01-12, виконком міської 
ради  
ВИРІШИВ: 
 1. Встановити  тарифи на платні  медичні послуги, що надаються 
Ужгородським міським перинатальним  центром, згідно з додатком. 
 2. Головному лікарю міського перинатального центру (А.Т.Чабан): 

 - забезпечити застосування зазначених тарифів на платні послуги у 
суворому дотриманні вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
17.09.96 № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які надаються 
в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” 
(із змінами і доповненнями); 

- забезпечити надання зазначених платних послуг за зверненнями 
громадян без направлення лікарів (при відсутності показів, відповідно до 
протоколів, затверджених МОЗ України), за умови оплати вартості послуг на 
спеціальний рахунок міського перинатального центру; 

- організувати роз’яснювальну роботу серед населення стосовно 
введення нових тарифів на платні медичні послуги та порядку їх надання  
шляхом розміщення в місцях надання послуг відповідних інформаційно-
наочних матеріалів; 

- витрати на проведення платних послуг здійснювати за рахунок 
спеціальних коштів  медичного закладу. 

3. Визнати такими, що втратили чинність раніше прийняті рішення 
виконкому міської ради з питань тарифів на платні медичні послуги, що 
надаються міським перинатальним центром.  

4.  Рішення  набуває чинності з дня  опублікуванню в пресі. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Трикура В.Ф. 
 

Міський голова                                                                                В.В.Погорелов  



Додаток  
до рішення виконкому 

від 16.08.11 № 284    
 

 
 

Тарифи 
на платні медичні послуги, що надаються  Ужгородським  

міським перинатальним центром 
 

 
№ 
п/п 

Назва послуг  
Тариф, 
грн. 

1.  

Амбулаторне лікування безпліддя методом  допоміжних 
репродуктивних технологій: 
 -  перший етап (формування попереднього діагнозу) 
 -  другий етап  (додаткові методи обстеження ) 
 -  третій етап    (допоміжні репродуктивні технології) 

 
256,15 
77,60 
89,55 
89,00 

2. 
Операція штучного переривання вагітності в 
амбулаторних умовах методом вакуум-аспірації 

145,20 

3. Операція штучного переривання  вагітності у стаціонарі  165,00 
4.  Курс лікування безпліддя  600,00 
5.  Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 12,00 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                      Д.С. Геворкян 


