
                                                                                                                              
УКРАЇНА 

 

САФ'ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

ШОСТА СЕСІЯ 
 

РІШЕННЯ 

 

 «08»  квітня  2021 року                                                                                     № 375 - VIII 

                         

Про внесення змін до рішення сесії Саф’янівської  

сільської ради  від 29.01.2021 р № 176  

«Про затвердження Положення та тарифів на  

платні послуги, які надаються Комунальним  

некомерційним підприємством  

Саф’янівської сільської ради  

«Центральна районна лікарня» 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003 року № 1160 – IV, Законом України № 911 від 24.12.2015р., 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», відповідно до постанов 

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» та від 11.07.2002 року № 989 «Про внесення змін до  

постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р № 1138», наказів 

Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 року № 280 «Перелік необхідних 

обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що 

необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення» 

та від 21.05.2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій», розглянувши звернення в.о. генерального директора 

Комунального некомерційного підприємства Саф’янівської сільської ради «Центральна 

районна лікарня», Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА :   

 

1. Внести зміни до рішення  сесії Саф’янівської сільської ради  від 29.01.2021 р № 176 

«Про затвердження Положення та тарифів на платні послуги, які надаються Комунальним 

некомерційним підприємством Саф’янівської с/р «Центральна районна лікарня», а саме в 

додаток №2 даного рішення  (затвердити в новій редакції) доповнивши його додатковими 

послугами. (Додаток № 1 до даного рішення) 
 

2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства Саф’янівської 

с/ради «Центральна районна лікарня»: 

- довести перелік платних медичних послуг, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством Саф’янівської с/ради «Центральна районна лікарня» та 

перелік пільгових категорій по наданню платних медичних послуг населенню  до відома 

населення Ізмаїльського району в засобах масової інформації, на території лікувальних 

закладів центральної районної лікарні  



- надання платних медичних послуг здійснювати відповідно до чинного 

законодавства та цього рішення.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  з питань фінансів, 

бюджету, соціально – економічного та інвестиційного розвитку громади.  

 

 

 

 

  Саф’янівський сільський голова                                                Наталія ТОДОРОВА 


