
 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

від 22 вересня 2021 р. Чернігів № 912 

 

Про тарифи на деякі платні 

стоматологічні послуги, що 

надаються комунальним 

некомерційним підприємством 

«Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка» 

Чернігівської обласної ради 

 

 

Відповідно до пункту 12 Повноважень центральних органів виконавчої 

влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і 

послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

1996 року № 1548 (із змінами і доповненнями), Переліку платних послуг, які 

надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих 

медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 вересня 1996 року № 1138 (із змінами і доповненнями), з метою 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні медичні послуги 

 

з обов ’ я з у ю : 

 

1. Затвердити Тарифи на деякі платні стоматологічні послуги, що 

надаються комунальним некомерційним підприємством «Чернігівська обласна 

стоматологічна поліклініка» Чернігівської обласної ради, що додаються. 

 

2. Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної 

адміністрації в установленому порядку забезпечити подання цього 

розпорядження до Північно-Східного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Суми) для державної реєстрації. 

 

3. Загальному відділу апарату Чернігівської обласної державної 

адміністрації забезпечити офіційне оприлюднення цього розпорядження на 

офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації.  
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4. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації з 

моменту оприлюднення. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Чернігівської обласної державної адміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 

 

Голова         В’ячеслав ЧАУС 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження голови 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

 

22 вересня 2021 року № 912 

 

 

ТАРИФИ 

на деякі платні стоматологічні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівська обласна стоматологічна 

поліклініка» Чернігівської обласної ради 

 

№ 

з/п 
Найменування послуг 

Одиниця 

виміру 

Тариф, 

грн 

1 2 3 4 

1 
Консультація амбулаторного хворого 

фахівцем (лікарем-анестезіологом) 
консультація 104,50 

2 
Первинне лікарське обстеження 

амбулаторного хворого 
послуга 261,40 

3 
Повторне лікарське обстеження 

амбулаторного хворого послуга 78,40 

4 
Психологічна підготовка хворого до 

загального знеболення 
послуга 104,50 

5 Збір анамнезу загального і посистемного послуга 313,50 

6 Вимір артеріального тиску послуга 26,10 

7 Премедикація внутрішньом'язова послуга 212,70 

8 Премедикація внутрішньовенна послуга 312,00 

9 Наркоз внутрішньовенний  послуга 1405,00 

10 
Пролонгування внутрішньовенного 

наркозу  
послуга 339,00 

11 
Післянаркозне спостереження за станом 

хворого послуга 209,10 

12 

Виклик лікаря-стоматолога, лікаря-

стоматолога-терапевта додому 

(тривалість – 1 година) 
виклик 207,20 

13 
Виклик лікаря-стоматолога-хірурга 

додому (тривалість – 1 година) 
виклик 254,60 



 Продовженння таблиці 2 

 

Примітка: 1. Нарахування податку на додану вартість здійснюється згідно з вимогами 

законодавства. 
2. Розрахунок тарифу за виклик лікаря додому проводиться за фактично 
витрачений час (прибуття та повернення) пропорційно встановленому тарифу за 1 
годину. 

 

 

 


