
 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

_____________    Мирноград      № ___________ 

 

 

Про погодження тарифів на платні медичні послуги Комунального 

некомерційного підприємства «Мирноградський центр первинної медико-

санітарної допомоги», які надаються Комунальним некомерційним 

підприємством «Мирноградський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» для населення 

 

 

 

З метою удосконалення платного обслуговування населення 

Мирноградської міської територіальної громади, залучення додаткових коштів 

Комунальним некомерційним підприємством «Мирноградський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» (далі – КНП «МЦПМСД»), відповідно 

до Положення про платні  послуги, які надаються Комунальним некомерційним 

підприємством «Мирноградський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  та переліку платних медичних послуг, які надаються Комунальним 

некомерційним підприємством «Мирноградський центр первинної медико-

санітарної допомоги», затвердженого рішенням Мирноградської міської ради 

від 15.09.2021 № VІІІ/14-21, Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 

1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 

державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (зі 

змінами), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Мирноградська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити тарифи на платні медичні послуги Комунального 

некомерційного підприємства «Мирноградський центр первинної медико-

санітарної допомоги», які надаються Комунальним некомерційним 

підприємством «Мирноградський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» для населення згідно з додатком. 

2. Комунальному некомерційному підприємству «Мирноградський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» (Матвєюк): 
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1) забезпечити якісне надання платних медичних послуг у відповідності до 

затвердженого Положення; 

2) оприлюднити це рішення на офіційних сайтах Мирноградської міської 

ради та КНП «МЦПМСД". 

4.Відповідальність за належне застосування тарифів на платні медичні 

послуги, належну організацію, якість та повноту надання послуг покласти на 

головного лікаряКомунального некомерційного підприємства 

«Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ігоря 

Матвєюка. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, надання послуг 

населенню і транспорту (Струсь) та постійну комісію з питань планування, 

фінансів, бюджету, економічного і соціального розвитку громади, інвестиційної 

діяльності, розвитку підприємництва (Забєля). 

 

 

 

Міський голова                                                                 Олександр БРИКАЛОВ 
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