
 
                                                                                              

 
КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

                                                        РІШЕННЯ 
 

08.10.2020                                           м. Ковель                                               № 326 
 

Про встановлення тарифів 

Відповідно до ст.18 Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.13 Бюджетного кодексу України, п. 1 ч. 1 ст.13, ст.15 Закону 
України «Про ціни та ціноутворення», Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і 
комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних 
закладах» від 17 вересня 1996 р. № 1138, постанови Кабінету Міністрів України 
«Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери» від 28 грудня 2016 р. № 1037,  постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з 
медичного обслуговування» від 27 грудня 2017 р. № 1075, листа Державної 
інспекції з контролю за цінами від 17.05.2008 р. № 200/6-10/1799 та 
розглянувши звернення Комунального некомерційного підприємства 
Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської 
міської ради Волинської області від 30.09.2020 року №4018/08-2.20, виконавчий 
комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити тарифи на: 
1.1. платні медичні послуги, які надає відділення профілактичних 

медичних оглядів центральної районної лікарні Комунального некомерційного 
підприємства Ковельське  міськрайонне територіальне медичне об’єднання 
Ковельської міської ради Волинської області (Додаток 1). 

1.2. платні послуги з медичного обслуговування, які надає Комунальне 
некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне 
об’єднання Ковельської міської ради Волинської області (Додаток 2). 

2. Комунальному некомерційному підприємству Ковельське 
міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради 
Волинської області (В.Вітер) довести це рішення через засоби масової 
інформації до відома мешканців території обслуговування, після чого рішення 
набирає чинності. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
від 13.02.2020 №32 «Про затвердження тарифів». 

 



 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови І.Прокопіва, відповідальність на генерального директора 
комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне 
територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області 
В.Вітра. 

 
 
 
 
Міський голова          Олег КІНДЕР 
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