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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
16 травня 2019 року
Борислав
№ 127



Про затвердження вартості платних послуг, що надаються у КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради

Відповідно до п.п.2 п.а ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Переліку платних послуг, які надаються у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 ,зі змінами і доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, беручи до уваги клопотання КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР № 317/01 від 25 березня 2019 року, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити вартість платних медоглядів, що надаються у КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради відповідно до розрахунків, що додаються (додатки 1-12, додатки 29-36), а саме:
- попередній медогляд працівників певних категорій – 255 грн.; 
- періодичний медогляд працівників певних категорій – 215 грн.;
- повний періодичний огляд декретованої групи населення –174 грн.; 
- психіатричний огляд для водіїв, носіння зброї – 50 грн.;
- психіатричний огляд для інших категорій громадян – 50 грн.; 
- наркологічний для інших категорій громадян – 64 грн.;
- наркологічний для водіїв, для носіння зброї – 64 грн.;
- медичний огляд для вступу в навчальні заклади – 197 грн.; 
- медичний огляд для отримання посвідчення водія – 210 грн.; 
- медичний огляд для отримання дозволу на носіння зброї – 183 грн.;
- консультація  лікаря – спеціаліста (без направлення лікаря ) – 41 грн.;
- електрокардіограма (ЕКГ) – 42 грн.;
- динамометрія – 34 грн.;
- ФЗД(функція зовнішнього дихання) – 41 грн.;
- рентгенографія хребта – 62 грн.;
- рентгенографія грудної клітки – 62 грн.;
- флюорографія – 22 грн.; 
- видача копій медичної довідки, витяг з історії хвороби – 42 грн.;
- бланк сертифікату – 8 грн.
2. Затвердити вартість лабораторних досліджень, що проводяться без скерування лікаря, відповідно до розрахунків, що додаються (додатки 13-28), а саме:
- повний бактеріологічний та паразитологічний огляд – 83 грн.;
- частковий бактеріологічний та паразитологічний огляд – 49 грн.;
- дослідження на носійство золотистого стафілокока – 34 грн.;
- бактеріологічний аналіз сечі - 89 грн.;
- група крові ,резус-фактор - 38 грн.;
- ревмопроби – 50 грн.;
- печінкові проби – 93 грн.;
- холестерин, ліпопротеїди – 55 грн.;
- коагулограма - 80 грн.;
- загальний аналіз крові – 57 грн.;
- загальний аналіз сечі – 39 грн.;
- цукор крові – 27 грн.;
- креатинін сечовина - 66 грн.;
- вміст кальцію – 41 грн.;
- аналіз крові на австралійський антиген – 55 грн.;
- аналіз крові на RW – 55 грн.

3. Звільнити від плати за проходження медичних оглядів такі категорії громадян (крім оплати за сертифікати):
- громадян віком до 18 років;
- учасників ліквідації  і потерпілих від аварії на ЧАЕС;
- інвалідів та ветеранів війни, учасників бойових дій, учасники АТО та членів їх сімей;
- громадян, за скеруванням центру зайнятості при влаштуванні на роботу;
- працівників КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради для провадження професійної діяльності.

4. Зменшити плату за проходження медичних оглядів на 50 % (крім оплати за сертифікати) таким категоріям громадян:
- репресованим громадянам;
- інвалідам І та ІІ груп загального захворювання;
- вдовам репресованих;
- дітей війни.

5. Медичні огляди працівників бюджетних установ м.Борислава та смт.Східниці проводяться після укладання угоди та погодження графіків проходження цих медоглядів з КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради.

6. Рішення набуває чинності з моменту оприлюднення в ЗМІ.

7. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови  Р.Гарасимів.


Міський голова                                                                                 І.Р.Яворський




