
ВИКОНАВЧИИ KOMITBT

рIшЕнIIя
18 лютого 2020 року

Про встановлеЕня тарифiв
на платrri послуги
по КНП <сIIюботинська MicbKa лiкарнш>
Люботинськоi MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi

Розглянувши JIиста головного лiкаря КНП dhоботинська MicbKa лiкарня> Jftоботинськоi
MicbKoi рада XapKiBcbKoi областi Олени КАIЦАУРОВОi вiд 14.01.2020 р. J\b 01-03/61 щодо
встановлення тарифiв на платнi послуги, згiдrо з положеннlIм про платнi медичнi поgJIуги по
Комунальному некомерчiйному пiдприемству кЛюботинська MicbKa лiкарня> ЛюботинськоТ
мiськоi рали xapkiBcbkoi областi, у вiдтrовiдностi до Постапови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вtд 27.12.2017 р. М 1075 <Про затвердження Методики розрахунку BapTocTi послуги з
медиIшого обслуговуваЕшI), Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 17 вересня 1996 р. JФ
1138 кПро затвердження перелiку платних посJIуг, якi надаrоться в державних комунаъних
закJIадах охороЕи здоров'я та вищих медиЕIнID( IIЕtвчtlJIьIIlD( зzlкJIад€ж)), врzжовуючи службову
зЕ}писку начальника вiддi.тry мiсцевого економiчного розвитку Iрини КУДРI, керуючись п. 2
ст. 28 Закону Украни кПро мiсцеве сап{оврядувtlння в УкраiЪЬ>, виконавчий KoMiTeT
Jftоботинськоi MicbKoi рали

ВиРIШИВ:

1. Встаповити тарифи на платнi IrосJцiги, якi надае КНП кJIrоботинська MicbKa лiкарня>
Люботилtськоi мiськоi рали XapKiBcbKoi областi, та ввести iх в дiю з 01 березня 2О20 р.
(додатоf;).

2. KoHlpoJb за виконtшIнrIм рiшення покJIасти на застушIика мiського голови з питань
дiяьностi викоIIЕIвIIих оргаrтiв ради В.РУБАНА та на головного лiкаря КНП кЛюботинська
MicbKa лiкарня> Люботинськоi мiськоI ради XapKiBcbKoi областi Олену КАНДАУРОВУ.

мiський голова Леонiд ЛдЗУРЕнко

ЛЮБОТИНСЬКА MICьKA РАДА
XAPKIBCЬKA ОБЛАСТЬ
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Тарифи на платнi пос.цrги, якi падае КНП <dIюботинська MicbKa лiкарнл>
Люботинськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi

Керуюча справами виконкому Тетяна ПРИХОДЬКО

лъ
з/п

Види послуг BapTicTb
ПОСЛYП ГDН

1 Визначення зчгаJIьного бiлка в сироватцi KpoBi по бiуретовiй реакцii 21.60

2
Клiнiчний аналiз KpoBi з тромбоцитtlп{и та зюртЕlнням KpoBi по
Сухареву 62,00

a
J клiнiчний аналiз kpoBi з пiдрахунком ретикулоцитiв 54,90
4 клiнiчний а"тталiз сечi з кiлькiсним визначенняrл бiлка (патологiя) з 1"10
5 клiнiчний ана-пiз сечi з кiлькiсним визначенням глюкози (патологiя) 36.90
6 Визначення сечовини в сироватцi KpoBi уреазним методом 25.70

7 2з,40

8 Визначення сечовини в сироватцi KpoBi з диацетилмонооксимом 25,40
9 Визначення альфа-амiлази у сироватцi KpoBi 27.70
10 Визначення креатинiну у сироватцi KpoBi методом Яффе-Поппера 24.40


