
                                                    

 

 

Проект рішення виконавчого комітету  Чернігівської міської ради  

«Про затвердження Положення та встановлення тарифів на платні послуги, 

які надаються закладами охорони здоров’я - комунальними 

некомерційними підприємствами Чернігівської міської ради» 

 

 

 

Керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та 

вищих медичних закладах освіти» (із змінами) з метою відшкодування 

обґрунтованих витрат комунальних некомерційних підприємств охорони 

здоров’я Чернігівської міської ради за надання медичних послуг населенню 

понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного 

обслуговування населення виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються в 

комунальному некомерційному підприємстві «Чернігівська міська лікарня №1» 

Чернігівської міської ради  (додаток 1,2,3). 

2. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються в 

комунальному некомерційному підприємстві «Чернігівська міська лікарня №2» 

Чернігівської міської ради  (додаток 4). 

3. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються в 

комунальному некомерційному підприємстві «Чернігівська міська лікарня №3» 

Чернігівської міської ради  (додаток 5). 

4. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються в комунальному 

некомерційному підприємстві «Чернігівська міська лікарня №4» Чернігівської 

міської ради  (додаток 6). 

5. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються в комунальному 

некомерційному підприємстві «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради  

(додаток 7). 

6. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються в комунальному 

некомерційному підприємстві «Дитяча поліклініка №1» Чернігівської міської 

ради (додаток 8). 

7. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються в комунальному 

некомерційному підприємстві «Дитяча поліклініка №2» Чернігівської міської 

ради  (додаток 9). 
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8. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються в комунальному 

некомерційному підприємстві «Дитяча стоматологічна поліклініка» 

Чернігівської міської ради (додаток 11). 

9. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються в комунальному 

некомерційному підприємстві «Чернігівський міський стоматологічний центр» 

Чернігівської міської ради (додаток 10). 

10. Затвердити Положення про платні послуги, які надаються закладами 

охорони здоров’я - комунальними некомерційними підприємствами 

Чернігівської міської ради (далі – Положення) (додаток 12). 

11. Головним лікарям комунальних некомерційних підприємств охорони 

здоров’я  Чернігівської міської ради: 

- забезпечити якісне надання платних послуг; 

- забезпечити надходження та використання коштів, отриманих від 

надання платних послуг згідно Положення. 

12. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради (Кухар В. В.). 

13. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити оприлюднення 

цього рішення згідно з чинним законодавством.  

14. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Ломако О. А. 
 

 
 

 

 
 

 

Міський голова  В. АТРОШЕНКО 

 

Секретар міської ради   Н. ХОЛЬЧЕНКОВА 

 

 

 

 


