
 
УКРАЇНА 

БІБРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 233 

 

20.09.2021 року 

м.Бібрка 

Про внесення змін та затвердження переліку платних медичних послуг 

які надаються комунальним некомерційним підприємством  

«Бібрська міська лікарня» Бібрської міської ради  

 

 Розглянувши листа директора КНП "Бібрська міська лікарня" Бібрської міської ради  

Я.Мельничука, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони 

здоров’я, дотримання державних соціальних нормативів та єдиних галузевих норм, для 

отримання додаткових коштів на розвиток медицини, оптимального використання 

матеріальних ресурсів, підвищення ефективності та якості медичного обслуговування в 

КНП "Бібрська міська лікарня», Керуючись Законами України  “Основи законодавства 

України про охорону здоров’я”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я”, 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 “Про 

затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах 

охорони здоpoв’я та вищих медичних навчальних закладах”, “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни та затвердити перелік платних медичних послуг, що надаються 

Комунальним некомерційним підприємством «Бібрська міська лікарня» Бібрської міської 

ради (згідно додатку). 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Бібрська міська лікарня»: 

Забезпечити якісне надання платних медичних послуг у відповідності до затвердженого 

переліку. 

3. Проводити регулювання тарифів на платні медичні послуги у зв’язку зі зміною 

складових тарифів. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Бібрського міського 

голови О.В.Довгаль. 

 

 

 

          Бібрський міський голова                                                        Р.Я.Гринус 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток   

    до рішення виконавчого комітету  

                                                                               Бібрської міської ради 

                                 від _______ 2021р. № ____ 

 
Прейскурант  

цін на проведення медичного огляду при кабінетах  

КНП “Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради 

 

 

 
Проходження попереднього медичного огляду                                 98,40 грн. 

 

 

Головний бухгалтер                                                                             Ронік В.Р. 

 

 

 

Калькуляція 

на проведення медичного огляду громадян 

при кабінетах КНП “Бібрська міська лікарня” Бібрської міської ради 

 

 

 

                                                    Вартість, грн. 

 

1. Витрати на обстеження                                                         81,50 

2. Інші витрати                                                                            0,50 

 

 

     __________________________________________________________________ 

Собівартість                                                                                 82,00 

ПДВ                                                                                              16,40 

     __________________________________________________________________ 

Всього 

 

 

Ціна одного визначення                                                            98,40 грн. 

 

 

 

           Головний бухгалтер                                                           Ронік В.Р.        

 

 


