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Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 27 травня  2021 року                                                                            № 68

Про внесення доповнень до додатку 1
рішення виконкому міської ради
від 29.04.2021 року № 49 «Про
погодження тарифів на платні
медичні послуги, що надаються
КНП «Помічнянська міська
лікарня» на 2021 рік»

Розглянувши лист адміністрації комунального некомерційного
підприємства «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради від
13.05.2021 року № 01-18/131 щодо внесення доповнень до додатку 1 рішення
виконкому міської ради від 29.04.2021 року № 49«Про погодження тарифів на
платні медичні послуги, що надаються КНП «Помічнянська міська лікарня»
на 2021 рік», відповідно до Закону України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996
№1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в
державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних
навчальних закладах», з метою встановлення економічно обґрунтованих
тарифів на платні медичні послуги, керуючись підпунктом 2 пункту «б» ст.
28, частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в:

1. Внести зміни до додатку 1 рішення виконкому міської ради від
29.04.2021 року № 49 «Про погодження тарифів на платні медичні послуги,
що надаються КНП «Помічнянська міська лікарня» на 2021 рік», а саме
додати до першої таблиці пункт 16:

№
з/п Огляд лікаря Одиниця

виміру

Вартість
послуги для
жителів ТГ

(без ПДВ), грн.

Вартість послуги
для жителів
інших ТГ  та

Юридичних осіб
(без ПДВ), грн.



16. Передрейсовий, після
рейсовий медичний огляд 1 огляд 30,00 37,00
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2. Загальному відділу виконавчого комітету Помічнянської міської ради
забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті міської ради.

3. Дане рішення набуває чинності з моменту його опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                  Микола  АНТОШИК
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