ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14.04.2020

м. Полтава

№ 185

Про встановлення тарифів на
платні послуги, які надаються в
державних
і
комунальних
закладах
охорони
здор ов’я
Полтавської області

Відповідно
до
постанов
Кабінету
Міністрів
України
від
25 грудня 1996 року № 1548 „Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)” (із змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138
„Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних
і
комунальних
закладах
охорони
здоро в’я
та
вищих
медичних
навчальних закладах” (із змінами і доповненнями), з метою встановлення
економічно обгрунтованих тарифів на платні медичні послуги:
1. Затвердити тарифи на платні послуги, які надаються в державних і
комунальних закладах охорони здоров’я Полтавської області, що додаються.
2. Затвердити зміни до деяких розпоряджень голови Полтавської обласної

державної адміністрації згідно з переліком, що додається.
3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови
Полтавської обласної державної адміністрації згідно з переліком, що додається.
4. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій

обласної
держ авної
адміністрації
(Іщенко
О.О.)
в
установленому
законодавством порядку забезпечити подання цього розпорядження до
Північно-Східного
міжрегіонального
управління
Міністерства
юстиції
(м. Суми) для державної реєстрації та спільно з Департаментом інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації
(Пилипенко В.М.) оприлюднити розпорядження у обласній громадськополітичній газеті „Зоря П олтавщ ини” .
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5-, Це розпорядження
оприлюднення.

Г олова

набирає

чинності

з

дня

його

офіційного

О. СИ Н ЄГУ БО В

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядж ення голови
Полтавської обласної
держ авної адміністрації
14 квітня 2020 року № 185

ТА РИ Ф И
на платні послуги, які надаються
в державних і комунальних закладах охорони зд о р о в’я П олтавської області
Тариф
за 1 послугу,
грн (без ПДВ)
3
2
І
І. Медичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для
отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди
проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для
отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні
періодичні профілактичні медичні огляди
О бов’язковий попередній (періодичний) наркологічний
62,00
1.
огляд (без урахування вартості сертифікату)
О бов’язковий попередній (періодичний) психіатричний
38,00
2.
огляд (без урахування вартості довідки)
18,00
Профілактичний медичний огляд лікарем терапевтом
3.
16,00
4.
Профілактичний медичний огляд лікарем отоларингологом
13,00
Профілактичний медичний огляд лікарем офтальмологом
5.
17,00
Профілактичний медичний огляд лікарем невропатологом
6.
13,00
7.
Профілактичний медичний огляд лікарем хірургом
Профілактичний медичний огляд лікарем
15,00
8.
дерматовенерологом
Профілактичний медичний огляд лікарем акушером9.
19,00
гінекологом
17,00
10.
Профілактичний медичний огляд лікарем стоматологом
14,00
Профілактичний медичний огляд лікарем урологом
11.
20,00
12.
Профілактичний медичний огляд лікарем онкологом
21,00
Профілактичний медичний огляд лікарем фтизіатром
13.
14,00
Профілактичний медичний огляд лікарем ендокринологом
14.
13,00
15.
Профілактичний медичний огляд лікарем інфекціоністом
Профілактичний медичний огляд лікарем травматологом16.
15,00
ортопедом
29,00
17.
Профілактичний медичний огляд лікарем наркологом
27,00
18.
Профілактичний медичний огляд лікарем психіатром
29,00
19.
Профілактичний медичний огляд лікарем кардіологом
Передрейсове медичне обстеження
водіїв транспортних
20.
12,00
засобів
17,00
Перевірка гостроти зору і виміру поля зору
21.
16,00
22.
Флюорографія органів грудної клітини (в 2-х проекціях)
№ з/п

Найменування послуг

2
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

ЕКГ(електрокардіологічне) дослідження в 12-ти відведеннях
Забір капілярної крові
Загальний аналіз крові (з підрахунком лейкоцитарної
формули)
Визначення групи крові
Визначення резус фактора в капілярній крові
Визначення глюкози крові
Визначення РМГІ (реакція мікропрецигіітації)
Загальний аналіз сечі (визначення наявності білка, цукру,
реакції РН, питомої ваги, мікроскопічне дослідження осаду)
Дослідження на яйця глистів у калі
Дослідження мазка на гонококи
Бактерологічні дослідження па кишкову групу
Бактерологічні дослідження на патогенний стафілокок
Дослідження вестибулярного апарату
Холодова проба
Цитологічне дослідження із статевих органів
Функція зовнішнього дихання
Динамометрія
Офтальмоскопія (огляд очного дна)
Тонометрія ока
Скіаскопія (визначення рефракції ока)
Визначення о б ’єму акомодації
Визначення кольоровідчуття
Рефрактометрія
Ларингоскопія
Психофізіологічна експертиза

31,00
6,00
48.00

Масаж барабанної перетинки
Введення лікарських препаратів методом переміщення
Вливання в гортань лікарських речовин
Промивання лакун піднебінних мигдаликів, клітин
градчастого лабіринту розчином антисептика
Проведення блокад (внутрішньоносових;
навколомигдаликових ; навколовушних)
Видалення сторонніх тіл з вуха
Видалення сторонніх тіл з носа
Видалення сторонніх тіл з глотки
Пункція верхньощелепної пазухи і введення дренажу або
катетера
Продування слухової труби по ГІолітцсру
Тампонада носа (передня та задня )
Розтин абсцесів: перегородки носа, паратонзилярного,
гематоми, що нагноїлася, вуха, дренування
Змазування піднебінних мигдаликів та задньої стінки глотки
лікарськими речовинами
Введення лікарських засобів в слуховий хід та порожнину
поса
Видалення сірчаної пробки з зовнішнього слухового ходу

17,00
109,00
51.00

16,00
14,00
17,00
20,00
29,00

22,00
23.00
62.00
84.00
9,00
8,00
22,00
6.00
9,00
16.00
19,00
19,00
12,00
7,00
10.00
13,00
112,00
11. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням гелемедицини. за договорами із
суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального
страхування України)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

49,00
54,00
92,00
89,00
85,00
158.00
18,00
40,00
79.00
17.00
66,00
55,00

з
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Промивання слухового ходу розчином антисептика
Аудіометрія лікувальна
Введення (видалення) ВМК (внутрішньоматкових
контрацептивів)
ДЕК (діатермоелектрокоагуляція) шийки матки
Біопсіяї з ПГД (передімплантаційна генетична діагностика)
Поліпектомія
Бужування цервікального каналу
Уведення (видалення) гінекологічного песарія
Вагінальні ванночки
Хімічні деструкції гострих кондилом
Забезпечення пайпель-тесту з ПГД (передімплантаційною
генетичною діагностикою)
П ерев'язка 1 категорії складності
Накладання гіпсової пов'язки на кисть, передпліччя
Накладання гіпсової пов'язки на лікоть
Накладання гіпсової пов'язки на коліно
Накладання гіпсової пов'язки на гомілковоступний суглоб
Обробка ран
Операція в амбулаторних умовах без гістології
Перев'язка в амбулаторних умовах
Обробка опіків в амбулаторних умовах
Внутрішньосуглобова блокада
Зняття швів
Кольпоскопія лікувально-діагностична
Мембранний плазмофорез з застосуванням апарату АМГІ
лд-ТТ
Обробка шевером при артроскопічних оперативних
втручаннях
Операція факоемульсіфікації катаракти з імплантцією
інтраокулярної лінзи
Лікування при стаціонарі офтальмологічне
Консультація лікаря офтальмолога при стаціонарі
Ш инування перелому нижньої щелепи
Видалення кісти
Видалення кісти з кістковим замінником
Гіпербарична оксигенація
Проведення флюорографічного обстеження легень
цифровим рентген-флюорографічним перевізним апаратом

Директор Департаменту
економічного розвитку, торгівлі
та залучення інвестицій
обласної державної адміністрації

л
0
105,00
78,00
147,00
183,00
253,00
253,00
134,00
97,00
54,00
127,00
268.00
92,00
158.00
220,00
271,00
271.00
137.00
111,00
147,00
105,00
258.00
140,00
105.00
331.00
30.00
561,00
180.00
60.00
586,00
683.00
1563.00
306,00
31,00

О. І ЩЕМКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядж ення голови
П олтавської обласної
держ авної адміністрації
14 квітня 2020 року № 185

ЗМ ІНИ
до деяких розпоряджень голови Полтавської обласної
державної адміністрації
1 .У
Тарифах
на
платні
послуги,
які
надаються
лікувальнопрофілактичними державними та комунальними закладами охорони здоров’я
області, які затверджені розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 31 травня 2012 року № 2 3 1 „Про затвердження тарифів на
платні послуги, які надаються лікувально-профілактичними державними та
комунальними закладами охорони здоров’я області”, зареєстрованим в
Головному управлінні юстиції у Полтавській області 20 червня 2012 року за
№ 50/1859, пункт 4 „Медичні огляди” виключити
У з в ’язку з цим, пункти 5-17 вважати відповідно пунктами 4-16.
2. У Тарифах на платні послуги, які надаються комунальним закладом
„Чорнухинська центральна районна лікарня” , затверджені розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 12 липня 2017 року № 435 „Про
встановлення тарифів на платні послуги, які надаються комунальним закладом
„Чорнухинська центральна районна лікарня” , зареєстрованим в Головному
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 19 липня 2017 року
за № 194/2641, розділ І „Медичні огляди: попередні профілактичні медичні
огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія
транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за
направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для
отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також
відповідні періодичні профілактичні медичні огляди”- виключити.
У з в ’язку з цим, розділ II вважати розділом І.
3. У Тарифах на платні послуги, які надаються 4-ю міською клінічною
лікарнею м. Полтави, затверджені розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 07 вересня 2017 року № 582 „Про встановлення тарифів на
платні послуги, які надаються 4-ю міською клінічною лікарнею м. Полтави”,
зареєстрованим
в Головному територіальному
управлінні
юстиції у
Полтавській області 20 вересня 2017 року за № 2 7 3 /2 7 2 0 , розділ II „Медичні
огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та
для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли
медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та
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носіння зброї громадянами, а також
медичні огляди” - виключити.

відповідні періодичні

профілактичні

4. У Тарифах на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються Карлівською центральною районною лікарнею ім. Л.В. Радевича,
затверджені розпорядженням голови обласної держ авної адміністрації від 13
вересня 2017 року № 6 0 1 „Про встановлення тарифів на платні послуги з
медичного обслуговування, які надаються Карлівською центральною районною
лікарнею ім. Л.В. Радевича”, зареєстрованим в Головному територіальному
управлінні юстиції у Полтавській області 27 вересня 2017 року за № 285/2732,
розділ III „Медичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при
прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів
(крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів
державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право
отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні
профілактичні медичні огляди” - виключити.
5. У Тарифах на платні послуги, які надаються комунальним закладом
„3-я міська клінічна лікарня м. Полтави,, П олтавської міської ради, які
затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27
вересня 2017 року № 622 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які
надаються комунальним закладом „3-я міська клінічна лікарня м. Полтави»
Полтавської міської ради», зареєстрованим в Головному територіальному
управлінні юстиції у Полтавській області 11 жовтня 2017 року за № 287/2734,
розділ І „М едичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при
прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів
(крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів
державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право
отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні
профілактичні медичні огляди” - виключити .
У з в ’язку з цим, розділ II вважати розділом І
6. У Тарифах на платні послуги, які надаються Полтавським обласним
психоневрологічним диспансером, затверджені
розпорядженням
голови
обласної державної адміністрації від 31 листопада 2017 року № 830 „Про
встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Полтавським обласним
психоневрологічним
диспансером»,
зареєстрованим
в
Головному
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 08 грудня 2017 року
за № 318/2765, розділ III „Медичні огляди: попередні профілактичні медичні
огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія
транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за
направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для
отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також
відповідні періодичні профілактичні медичні огляди” - виключити.

з
У з в ’язку з цим, розділи IV - VIII вважати відповідно розділами III - VII.
7. У Тарифах на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються які надаються Полтавською центральною районною клінічною
лікарнею”, які затверджені розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 15 січня 2018 року № 23 „Про встановлення тарифів на платні
послуги з медичного обслуговування, які надаються Полтавською центральною
районною клінічною лікарнею ”, зареєстрованим в Головному територіальному
управлінні юстиції у Полтавській області 23 січня 2018 року за № 17/2.798,
розділ II „Медичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при
прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів
(крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів
державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право
отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні
профілактичні медичні огляди” - виключити.
8. Тарифах па платні послуги з медичного обслуговування, які надаються
які надаються Гребінківською центральною районною клінічною лікарнею ” ,
які затверджені розпорядженням голови обласної держ авної адміністрації він, 15
січня 2018 року № 2 4 „Про встановлення тарифів на платні послуги з
медичного обслуговування, які надаються Гребінківською центральною
районною клінічною лікарнею ” , зареєстрованим в Головному територіальному
управлінні юстиції у Полтавській області 23 січня 2018 року за № 18/2799,
розділ II „Медичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при
прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів
(крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів
державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу па право
отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні
профілактичні медичні огляди”- виключити
9. У Тарифах на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються Кременчуцькою центральною районною лікарнею, які затверджені
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 березня 2018
року № 181 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надаються Кременчуцькою центральною районною
лікарнею”, зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у
Полтавській області 19 березня 2018 року за № 65/2846, розділ III „Медичні
огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та
для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли
медичні огляди проводяться за направленнями органів держ авної служби
зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та
носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди” - виключити.
Розділ IV вважати відповідно розділом III.
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10.
У Тарифах на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються 2-ю міською клінічною лікарнею м. Полтави, які затверджені
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27 березня 2018
року № 253 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надаються 2-ю міською клінічною лікарнею м. Полтави” ,
зареєстрованим
в Головному територіальному управлінні
юстиції у
Полтавській області 05 квітня 2018 року за № 97/2878, розділ 1 „Медичні
огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та
для отримання посвідчення водія транспортних засобі в (крім випадків, коли
медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та
носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди” - виключити.
Розділ 11 вважати відповідно розділом 1.
І 1 У Тарифах на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються 1-ю міською клінічною лікарнею м. Полтави, які затверджені
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 31 травня 2018
року № 485 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надаються 1-ю міською клінічною лікарнею м. Полтави” ,
зареєстрованим
в Головному територіальному
управлінні
юстиції у
Полтавській області 1 1 червня 2018 року за № 149/2930, розділ II „Медичні
огляди: попередні профілактичні медичні огляди нри прийнятті на роботу та
для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли
медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та
носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди” - виключити.
12.
У Тарифах на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються 3-ю міською клінічною поліклінікою м. Полтави, які затверджені
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07 червня 2018
року № 5 2 1 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надаються 3-ю міською клінічною поліклінікою м.
Полтави”, зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у
Полтавській області 22 червня 2018 року за № 160/2941, розділ 1 „Медичні
огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та
для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли
медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та
носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди” - виключити.
Розділ 11 вважати відповідно розділом І.
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13. У Тарифах на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються 1 Іовосанжарською центральною районною лікарнею, які затверджені
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08 серпня 2018
року № 689 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надаються Новосанжарською центральною районною
лікарнею” , зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у
Полтавській області 17 серпня 2018 року за № 209/2990, розділ 1 „Медичні
огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та
для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли
медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та
носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди” - виключити.
Розділи II, III вважати відповідно розділами I, II.
14. У Тарифах на платні послуги, які надаються Котелевською
центральною районною лікарнею, затверджені розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2018 року № 9 1 3 „Про
встановлення тарифів на платні послуги, які надаються Котелевською
центральною
районною
лікарнею ”,
зареєстрованим
в
Головному
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 12 листопада 2018
року за № 262/3043, розділ II „Медичні огляди: попередні профілактичні
медичні огляди при прийнятті па роботу та для отримання посвідчення водія
транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за
направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для
отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також
відповідні періодичні профілактичні медичні огляди” - виключити.
15. У Тарифах на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються М иргородською центральною районною лікарнею, які затверджені
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 листопада 2018
року № 976 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надаються М иргородською центральною районною
лікарнею”, зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у
Полтавській області 30 листопада 2018 року за № 289/3070, розділ 111 „Медичні
огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та
для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли
медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та
носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди” - виключити.
У з в ’язку з цим, розділ IV вважати відповідно розділом III.
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16. У Тарифах

на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються комунальним некомерційним підприємством „Орж ицька центральна
районна лікарня” О рж ицької районної ради Полтавської області, затверджені
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 04 березня 2019
року № 1 3 7 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надаються комунальним некомерційним підприємством
„Оржицька центральна районна лікарня” Орж ицької районної ради І Іолтавської
області”, зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у
Полтавській області 13 березня 2019 року за № 150/3267, розділ II „Медичні
огляди: попередні профілактичні медичні огляди нри прийнятті на роботу та
для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли
медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та
носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди” - виключити.
У з в ’язку з цим, розділ III вважати розділом II.
17. У Тарифах на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються комунальним некомерційним підприємством „М аш івська центральна
районна лікарня,, М аш івської районної ради Полтавської області, затверджені
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 08 квітня 2019
року № 259 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надаються комунальним некомерційним підприємством
„Машівська центральна районна лікарня,, М аш івської районної ради
Полтавської області” , зареєстрованим в Головному територіальному управлінні
юстиції у Полтавській області 19 квітня 2019 року за № 237/3354, розділ III
„Медичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на
роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім
випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів
державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право
отримання га носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні
профілактичні медичні огляди” виключити.
У з в ’язку з цим, розділ IV вважати розділом III.
18. У

Тарифах на платні послуги, які надаються комунальним
некомерційним підприємством „Решетилівська центральна районна лікарня
Решетилівської районної ради
Полтавської області” які затверджені
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22 квітня 2019
року № 3 1 3 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються
комунальним некомерційним підприємством „Реш етилівська центральна
районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області” ,
зареєстрованим
в Головному територіальному
управлінні
юстиції у
Полтавській області 08 травня 2019 року за № 274/3391, розділ 111 „Медичні
огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та

для отримання посвідчення водія транспортних засобі в (крім випадків, коли
медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та
носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди” - виключити.
19. У Тарифах па платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються
комунальним
некомерційним
підприємством
„ІІІишацька
центральна районна лікарня” Ш ишацької районної ради Полтавської області,
які затверджені розпорядженням голови обласної держ авної адміністрації від 14
травня 2019 року № 347 „Про встановлення тарифів на платні послуги з
медичного обслуговування, які надаються комунальним некомерційним
підприємством „ІІІиш ацька центральна районна лікарня” Ш иш ацької районної
ради Полтавської області, зареєстрованим в Головному територіальному
управлінні юстиції у Полтавській області 23 травня 2019 року за № 312/3429,
розділ II „Медичні огляди: попередні профілактичні медичні огляди при
прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів
(крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів
державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право
отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні
профілактичні медичні огляди” - виключити.
20. У Тарифах на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються комунальним некомерційним підприємством „Чутівська центральна
районна лікарня” , які затверджені розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 09 липня 2019 року № 482 „Про встановлення тарифів на
платні послуги з медичного обслуговування, які надаються комунальним
некомерційним підприємством „Чутівська центральна районна лікарня”,
зареєстрованим
в Головному територіальному
управлінні
юстиції у
Полтавській області 24 липня 2019 року за № 382/3499, розділ II „Медичні
огляди: попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та
для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли
медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та
носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні
медичні огляди” - виключити.
У з в ’язку з цим, розділи III, IV вважати відповідно розділами II, III.
21. У Тарифах на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються комунальним некомерційним підприємством „Гадяцька центральна
районна лікарня Гадяцької районної ради, які затверджені розпорядженням
голови обласної держ авної адміністрації від 28 листопада 2019 року № 887
„Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, які
надаються комунальним некомерційним підприємством „Гадяцька центральна

районна лікарня Гадяцької районної ради”, зареєстрованим в Головному
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 05 грудня 2019 року
за № 556/3673, розділ II „Медичні огляди: попередні профілактичні медичні
огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія
транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за
направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для
отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також
відповідні періодичні профілактичні медичні огляди” - виключити.
У з в ’язку з ним, розділи III, IV вважати відповідно розділами II, III.

Директор Департамеі п у
економічного розвитку, торгівлі
та залучення інвестицій
обласної держ авної адміністрації

Додаток
до розпорядження голови
П олтавської обласної
держ авної адміністрації
14 квітня 2020 року № 185

ПЕРЕЛІК
розпоряджень голови Полтавської обласної
державної адміністрації, що втратили чинність

1. Розпорядження
голови
обласної
держ авної
адміністрації
від 12 липня 201 року № 435 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які
надаються комунальним закладом „Чорнухинська центральна районна лікарня”,
зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській
області 19 липня 2017 року за № 194/2641.
2. Розпорядження
голови
обласної
держ авної
адміністрації
від 17 серпня 2017 року № 547 „Про встановлення тарифів на платні послуги,
які
надаються
Лубенським
обласним
наркологічним
диспансером”,
зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській
області 30 серпня 2017 року за № 256/2703.
3. Розпорядження голови обласної державної адміністрації
2018 року № 413 „Про встановлення тарифів на платні послуги,
Полтавським
обласним
клінічним
протитуберкульозним
зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції
області 21 травня 2018 року за № 132/2913.

від 15 травня
які надаються
диспансером”,
у Полтавській

4. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 червня
2018 року № 573 „Про встановлення тарифів на платні послуги, які надаються
Горішньоплавнівською міською лікарнею ”, зареєстровано в Головному
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 10 липня 2018 року
за № 177/2958.
5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 серпня
2018 року № 6 8 1 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надаються Полтавською обласною клінічною лікарнею
ім. М.В. Скліф осовського”, зареєстровано в Головному територіальному
управлінні юстиції у Полтавській області 17 серпня 2018 року за № 208/2989.

6.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 серпня
2018 року № 689 „Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного
обслуговування, які надаються Новосанжарською центральною районною
лікарнею”, зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у
Полтавській області 17 серпня 2018 року за № 209/2990.

Директор Департаменту
економічного розвитку, торгівлі
та залучення інвестицій
обласної державної адміністрації

