
ІРПІНСЬКА М ІСЬКА РАДА  
БУЧАНСЬКЕІЙ РАЙОН  
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  

ВИ КОН АВЧИЙ  КО М ІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

м. Ірпінь У

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Ірпінської
міської ради від 02.06.2020 №75/9
«Про затвердження переліку платних
послуг з медичного обслуговування,
які надаються КНП «Ірпінський міський
центр первинної медико-санітарної допомоги»

Розглянувши подання головного лікаря комунального некомерційного 
підприємства «Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Ірпінської міської ради щодо внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 02.06.2020 №75/9 та 
доповнення переліку платних послуг з медичного обслуговування, 
керуючись Законами України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я, «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Ірпінської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради від
02.06.2020 № 75/9 «Про затвердження переліку платних послуг з медичного 
обслуговування, які надаються КПП «Ірпінський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» в частині доповнення переліку платних послуг 
з медичного обслуговування, які надає КПП «Ірпінський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Ірпінської міської ради, виклавши 
Додаток до рішення в новій редакції (додається).
2. Решту частини рішення залишити без змін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови згідно з розподілом обої

В.о. міського голови -  
перший заступник міськог $№ Андрій К Р А В Ч У К

376



у// / '
........ ■ ....  ...............

Д одат ок до ріш ення Ірпінської м іської ради від
ж  ж ім  ч л М

І
і

П ЕРЕ Л ІК  ПЛА ТН ИХ П О С Л У Г
з медичного одслуговування В КИП Іртнськии міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги" IMP КО

№ Н айм енування послуги
-

Вартість 
платної 

послуги без 
ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

Вартість 
п л а т н о ї  

послуги, в т.ч. 
ПДВ, грн.

1 Лабораторні, діагност ичні т а консульт ат ивні послуги за зверненням  
громадян, щ о надаю т ься без направлення лікаря

I I Консультація та огляд лікарем-педіатром 400,00 400,00
1.2 Консультація та огляд лікарем-терапевтом 400,00 400,00
1.3 Консультація та огляд лікарем загальної практики-сімейним лікарем 400,00 400,00

1.4 Консультація та огляд лікарем-гінекологом 450,00 450,00

Лаборат орно-діагност ичні послуги гінеколога:
1.4.1 Кольпоскопія (розширена) 250,00 250,00

1.4.2 Взяття біопсії для гістологічного дослідження (без морфологічного 
дослідження) 250,00 250,00

1.4.3 Введення внутрішньоматкового контрацертиву (без вартості контрацептиву) 350,00 350,00

1.4.4 Аспирація вмісту порожнини матки пайпелем (без вартості пайпєля та 
морфологічного дослідження аспірату) 250,00 250,00

1.4.5 Лікування наботових кіет радіохвильовимметодом або електрохірургічним 350,00 350,00

1.4.6
Видалення кондилом,папілом радіохвильовим методом на шкірі промежини (без 
вартості морфологічного дослідження) 300,00 300,00

1.4.7 Вилучення внутрішньоматкового контрацептиву 250,00 250,00
1.4.8 Обробка ерозії шийки матки солковангіном (без вартості ліків) 300,00 300,00

Дослідж ення сечі:
1.5 Аналіз сечі за Зимницьким 90,00 90,00
1.6 Аналіз сечі за Нечипоренко 90,00 90,00
1.7 Аналіз сечі на цукор 95,00 95,00
1.8 Загальний аналіз сечі 115.00 115,00

Ц итологічні дослідж ення:
1.9 Аналіз калу на яйця гельмінтів 105,00 105,00

1.10 Зішкряб на естеробіоз 95,00 95,00
1.11 Аналіз калу на приховану кров 105.00 105,00
1.12 Дослідження біологічного матеріалу на демодекс 115,00 115,00
1.13 Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінок) 120,00 120,00
1.14 Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіків) 120,00 120,00

Гем am алогічна панель:
1.15 Загальний аналіз крові 150,00 150,00
1.16 Визначення часу згортання крові 85,00 85,00

Біохімічна панель:
1.17 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 90,00 90,00
1.18 Аспартатамінотранфераза (ACT) 90,00 90,00
1.19 Білірубін загальний 90,00 90,00
1.20 Білірубін прямий 90,00 90,00
1.21 Загальний білок 90,00 90,00
1.22 Креатинін 90,00 90,00
1.23 Сечова кислота 90,00 90,00
1,24 Сечовина 90,00 90,00
1.25 Г люкоза 90,00 90,00

1.26
Комплекс "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, загальний білок, сечова 
кислота) 250,00 250,00 ,

1.27
Комплекс "Печінкові проби" (білірубін загальний+прямий, загальний білок, 
АЛТ, АСТ.ЛФ)

350,00 350,00

1.28 Аналіз крові на загальний холестерин 115,00 115,00
1.29 Визначення рівня глюкози в крові за допомогою глюкометра 85,00 85,00
1 30 Білірубінометрія новонароджених (безконтактним методом) 115,00 115,00
1.31 Визначення рівня холестерину за допомогою холсстеромеїра 85,00 85,00

Інфекційна панель:
1.32 Транспортування біологічного матеріалу 160,00 160,00

1.33
Виявлення збудників інфекційних захворювань, ідентифікація мікроорганізмів 
зоду Corynebacterium

350,00 350,00

1.34 Забір та транспортування біомагеріату на ІФА 250,00 250,00
Ультразвукова діагност ична панель:



/ / '  1.35 УЗД органів черевної порожнини 350,00 350,00
1.36 УЗД жовчного міхура 280,00 280,00
1.37 УЗД передміхурової залози 280,00 280,00
1.38 УЗД щитовидної залози 270,00 270,00
1.39 УЗД молочних залоз 270.00 270,00
1.40 УЗД серця (ехо-кардіографія) 500,00 500,00
1.41 УЗД черевної порожнини і нирок 380,00 380,00
1.42 УЗД нирок + надниркові залози 280,00 280,00
1.43 УЗД малого тазу у жінок 300,00 300,00
1.44 УЗД грудноі клітини (легень) 200,00 200.00
1.45 УЗД судин шиї та голови 500,00 500,00
1.46 УЗД кістково-м'язової системи 290,00 290.00
1.47 УЗД кістково-м'язової системи дітей 190,00 190,00

Ш видкі тести:

1.48 Виявлення антигенів стрептококів групи А у мазках з зіву чи в колоніях, 
отриманих з виділених культур із використанням швидкого тесту 250,00 250,00

1.49 Визначення антигену Хелікобактер Пілорі із використанням швидкого тесту 320,00 320.00

1.50 Експрес -'тест in vitro для якісного виявлення антигену SARS-CoV-2 420,00 420,00
1.51 Визначення антигену збудника ротавірусної інфекції із використанням 

швидкого тесту 250,00 250.00

1.52 Визначення антигенів збудника вірусів грипу А та В (мазок з носа) із 
використання швидкісного тесту 385,00 385,00

1.53 Проведення швидкого тесту на визначення гепатиту В за бажанням пацієнта 180,00 180,00

1.54 Проведення швидкого тесту на визначення гепатиту С за бажанням пацієнта 180,00 180,00

2 Медична допомога хворим  удо м а  (діагност ичне обстеж ення, 
процедури, м аніпуляції, консульт ування,догляд)

2.1 Консультація та огляд лікарем загальної практики-сімейним лікарем 500,00 500,00
2.2 Консультація та огляді лікарем-терапевтом 500,00 500,00
2.3 Консультація та огляд лікарем-педіатром 500.00 500,00
2.4 Консультація та огляд лікарем-гінекологом 550,00 550,00
2.5 Консультація та огляд лікарем педіатром на лому - первинний патронаж 550,00 550,00

Процедури м аніпуляції на дому:
2.6 ЕКГ на дому 250,00 250,00
2.7 Внутрішньом’язова ін'єкція 120,00 1 20,00
2.8 Внутрішньовенна ін'єкція 180,00 180,00
2.9 Ін єкція лікарських засобів внутрішньовенна (краплинне або струминне 

введення) 300,00 300.00
2.10 Перев'язка 100,00 100,00
2.11 Забір крові (капілярна,венозна) 100,00 100,00
3 Процедури та м аніпуляції хворим  у  закладі (діагност ичне  

обстеження, процедури, м а н іп ул яц ії,)
3.1 Забір крові (капілярна,венозна) . 50,00 50,00
3.2 Забір біологічного матеріалу 50,00 50,00
3.3 Підшкірна ін'єкція 80,00 80.00
3.4 Внутрішньом'язова ін'єкція 80,00 80,00
3.5 Внутрішньовенна ін'єкція 100,00 100.00
3.6 Ін'єкція лікарських засобів внутрішньовенна (краплинне або струминне 

введення) 200,00 200,00
3.7 Вимірювання внутрішньоочного тиску 90,00 90,00
3.8 ЕКГ-дослідження 180,00 180,00
3.9 Спірометрія та оцінка функції ЗД з використанням пікф.туометра 200.00 200,00

'
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Проведення проф ілакт ичних щеплень особам, які в ід ’їдж ают ь за 
кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіж них лікувальних або 
санаторних закладах, у  т урист ичні подорож і т ощ о за власним  
баж анням або на вим огу ст орони,щ о запрош ує (без варт ост і 
вакцини)

166,67 33 ,33 200,00

■

5
Проведення проф ілакт ичних щ еплень усім  особам, які баж ають їх 
{робити поза схемами календаря проф ілакт ичних щ еплень в Україні 
без варт ост і вакцини)

150,00 150,00

6 Стажування л ікарів (провізорів) -  інт ернів у  базових закладах та 
’станових охорони здоров'я, якщ о ці лікар (провїзори)-іитерни 42 1 2 ,0 0 842 ,40 5054 ,40

7 Видача м едичних довідок:
7.1 Зидача довідки про стан здоров'я за ініціативою хворого 85,00 85.00
7.2 Зидача копії медичної довідки 75,00 75,00
7.3 Зидача бланків особистої медичної книжки 75,00 75,00
7.4 Зидача довідки для відвідування басейну та спортивних секцій 115,00 115,00
7.5 Зидача довідки для дитини, що виіждає до оздоровчого табору закордон 115,00 115.00
7.6 Зидача витягу з історії хвороби 125,00 125,00



Видача довідки іноземною мовою, щодо результатів тестування із застосування 
швидких тестів на Ag ДО СОУЮ-19 500,00 500,00

7.В Видача комісійної довідки про стан здоров'я породілі, яка народила поза 
межами 303 120,00 120,00

7.9 Видача комісійної довідки про стан здоров'я дитини, народженої поза межами 
3 0 3 120,00 120,00

8 П еребування гром адян за  їх баж анням у  м едичних закладах з 
поліпшеним сервісним обслуговуванням 3 50 ,00 70,00 420,00

9 Медичне обслуговування спорт ивних змагань, м асових культ урних та 
громадських заходів

_ 9 .І_ Медичне забезпечення лікарем загальної практики-сімейним лікарем (лікарем- 
терапевтом), 1 год. 291,67 58,33 350,00

9.2 Медичне забезпечення сестрою медичною (фельдшером) 1 год 250,00 50,00 300,00
9.3 Виїзд медичної мобільної бригади та медичні послуги під час такого виїзду 5136,10 1027,22 6163,32
10 Зберігання вакцини (1 доба) 25 ,00 25,00

11 Розміщення інф орм ат ивного т а реклам ного м ат еріалу на т ерит орії 
та в прим іщ енніА ЗП С М :

11.1 до 1 кв.м. на ЗО кален дарн и х  дн ів 5 40 ,00 540,00
11.2 більш е 1 кв.м . на ЗО кален д ар н и х  дн ів 9 00 ,00 900,00

11.3 Розм іщ ення ін ф орм ати вн ого  т а  реклам н ого  м атер іалу  на сайті соц іальн о ї 
мережі т а  в групі заклад у 500 ,00 500,00

12 Оренда м едичної сумки - холодильника лікаря ЗП С Л  - 1 год. 5 0 ,00 50,00

і з Транспортування, вст ановлення т а налагодзкення кисневих  
концентрат ів за баж анням (вимогу) пацієнт а 2 50 ,00 250,00

14
П роведення лект оріїв, семінарів, практ ичних завдань т а промо-акцій, 
за замовленням т а у  якост і я к  лект орів, т ак і слухачів (маркет ингові 
послуги) - 1  год.

1700,00 1700,00

15 Проведення вакцинації/щ еплень виїзною бригадою (в м еж ах Ірп інської 
О Т Г К иївської області, в розрахунку на 1 особу) 4 0 0 ,0 0 400,00

16 Проведення вакцинації/щ еплень виїзною бригадою (поза меж ами  
Ірпінської ОТГ К иївської області, в розрахунку на 1 особу) 600 ,00 600,00

17 Транспортування хворого в м еж ах м. Ірпінь (прим іської зони до 5  ям.) 1200 ,00 1200,00

18 Транспортування хворого в м еж ах України  ^
3 5 0 ,0 0  грн . 

-Зіодача авто + 
50 .0 0  грн ./к м

350,00 гри. 
подача ав го + 
50,00 грн./км>  X
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