
 
 

ШУМСЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

28 жовтня 2021 року № 2575 

 

Про затвердження переліку та вартості платних медичних послуг, які 

надає комунальне некомерційне підприємство Шумської міської ради 

«Шумська міська лікарня» 

 

Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства 

Шумської міської ради «Шумська міська лікарня» від 18 жовтня 2021 року   

№ 847, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 1996 р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих 

медичних навчальних закладах» (із змінами), від 27 грудня 2017 р. № 1075 

«Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного 

обслуговування» (із змінами), враховуючи висновки постійної комісії міської 

ради з гуманітарних питань, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити перелік та вартість платних медичних послуг, які надає 

комунальне некомерційне підприємство Шумської міської ради «Шумська 

міська лікарня» згідно додатку. 

2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства 

Шумської міської ради «Шумська міська лікарня» Андрію Бобровському:  

- забезпечити організацію надання платних медичних послуг, 

вказаних у додатку та здійснювати координацію робіт з їх надання;  

- оприлюднити перелік та вартість платних медичних послуг на 

території комунального некомерційного підприємства Шумської міської ради 

«Шумська міська лікарня» (приміщення поліклініки, відділень лікарні та ін.) 

та на офіційному сайті. 

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

Міський голова             Вадим БОЯРСЬКИЙ  

 



 

Додаток  

до рішення сесії міської ради  

від 28 жовтня 2021 року № 2575 

 

Перелік та вартість платних медичних послуг,  

які надає комунальне некомерційне підприємство Шумської міської 

ради «Шумська міська лікарня» 

 

Код 

послуги 
Найменування послуги 

Одиниця  

виміру 

Вартість 

без ПДВ, 

грн. 

Дослідження на комп'ютерному томографі 

370 Комп'ютерна томографія головного мозку без 

внутрішньовенного контрастування 

дослідження 466,00 

371 Комп'ютерна томографія м’яких тканин шиї без 

внутрішньовенного контрастування 

дослідження 466,00 

372 Комп'ютерна томографія грудної клітки без 

внутрішньовенного контрастування 

дослідження 466,00 

373 Комп'ютерна томографія органів черевної 

порожнини без внутрішньовенного 

контрастування 

дослідження 466,00 

374 Комп'ютерна томографія органів тазу без 

внутрішньовенного контрастування 

дослідження 466,00 

375 Комп'ютерна томографія суглобу без 

внутрішньовенного контрастування 

дослідження 466,00 

Лабораторні дослідження 

376 Визначення рівня Д-димеру дослідження 248,00 

377 Визначення рівня інтерлейкіна-6 в сироватці 

крові 

дослідження 410,00 

378 Визначення рівня прокальпитоніну дослідження 482,00 

379 Визначення рівня С-реактивного білку 

(кількісний) 

дослідження 240,00 

Інші послуги 

380 Транспортування хворого на відстань до 10км  дослідження 160,00 

 

 

 

Секретар міської ради       Сергій ГАБОР  

 


