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14 квiтня 2020 року

(лолаток).
2. Контроль за виконанням

дiяльностi виконавчих органiв
<Люботинська MicbKa лiкарня>
КАНДАУРОВУ.

рIшЕння
Ns 64

рiшення покласти на заступника мiського голови з питzlнь

Ъuо" Вячеслава руБАнА та на головного лiкаря КНП
Люботинськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi Олену

Про встановлення тарифiв
на платнi послуги
по КНП <<Люботинська MicbKa лiкарня>>

Люботинськоi MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi

Розглянувши листа головного лiкаря КНП <Люботинська MicbKa лiкарня> ЛюботинськоТ

MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi олени кАндАуровоi вiд 17.03.2020 р. J\ъ 01_03/92 щодо

встановлення тарифiв на платнi послуги, згiдно з положенням про платнi медичнi послуги по

комунальноrу 
""пъrерчiйному 

пiдприемству клюботинська Micbka лiкарня> Люботинськоi

MicbKoi ради XapKiBcbKoT областi, у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

ыд 27.i2.z017 р. Nq 1075 кПро затвердження Методики розрахунку BapTocTi послуги з

медичного обслуговування>, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 17 вересня 1996 р, JФ

1138 кПро затвердження перелiку платних посJtуг, якi надаються в державних комуяальних

закладах охорони здоров'я rЪ u"щ"* медичних навчальних закладах>, враховуючи службову

заrrискУ начаJIьниКа вiддiлУ мiсцевого економiчного розвитку Iрини кудрI, керуючись п, 2

ст. 28 Закону Украни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, виконавtIий KoMiTeT

ЛюботинськоТ MicbKoi рали

ВиРIШИВ:

1. ВстаноВити тарифи на платНi послуги, якi надае КНП <Люботинська MicbKa лiкарня>

Люботинськоi MicbKoT рuд" XapKiBcbKoT областi, та ввести ix в дiю з 20 квiтня 2020 року

Леонiд ЛАЗУРЕНКО



Щодаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшення виконавчого KoMiTery
ЛюботинськоТ MicbKoT ради
вiд 14 квiтня 2020 року Лtil б4

Тарифи на платнi послуги, якi надас КНП <<Люботинська MicbKa лiкарня>>
Люботинськоi MicbKoT ради XapKiBcbKoT областi

Керуюча справами виконкому Тетяна ПРИХОДЬКО

J\lb

з/п
Види послуг

BapTicTb
послчI1 гпн.

1 по слуги лiкаря травматолога
1.1 Вправлення вивиху/перелому та гiпсова iммобiлiзацiя:
1.1 Пальцi кистей та стоп 110.40
1,2. Кисть, стопа, тtроменево-зап'яоний суглоб 16з.50
1.3. Кiстки передплiччя та лiктьовий суглоб 288"60
\.4. Переломи/переломовивихи у дiлянцi плечового суглобу/ключицi з26,1,0
1.5. .Щiлянка гомiлково-ступеневого суглобу 298,10
1.6. Кiстки гомiлки та колiнний суглоб 458,80
|.]. [iлянка стегна та кульшового суглобу 594,00

\.2. Лiкувальнi блокади:
|.2.\ Суглоби пальцiв кистей та стоп, дрiбнi суглоби кистей та стоп 244,60
1,.2.2. Колiнний, гомiлково-ступеневий, лiктьовий та плечовий суглоби 246,90
|.2.з. [iлянка хребта та кульшовий слтлоб (паравертибральнi блокади) з24,70

l .3.
Накладання гiпсовоi iммобiлiзацii при забоях та ушкодженнях

капсульно-зв'язкового апарату :

1.3.1 Кисть та променево-зап'ясний суглоб |22"20
|.з.2. Стопа та гомiлково-ступеневий суглоб 221.50
1 .3.3. лiктьовий та колiнний счглоби 310.80

2. Послуги лiкаря хiрурга
2.| Первинна хiрургiчна обробка рани 213,80

2,2.
Проведення маJIих хiрургiчних операцiй (атерома, лiпома,
гiгроденiц фуруrrпул, карбункул, флегмона, чужерiдне тiло, нiготь,
що Bpic, та iншi)

224,з0

/..э. Постановка або замiна катетера сечового Mixypa <<Фоллея>> 128,60
2.4, Перев'язка I44,50


