
 
 

 
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
 
_____________                       Мукачево                                     № _____ 
 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської 
ради від 23.03.2021 року № 102 «Про затвердження вартості надання 
платних медичних послуг, що надаються КНП «Мукачівська ЦРЛ 

 

 Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», ст. 18 Закону України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я», п. 1, 4, 7, 8, 13, 28, 38  розділу I 
Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і 
комунальних  закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах», керуючись  пп. 1 п. «б» ст. 27, пп. 2 п. «а» ст. 28, ст. 52, ч. 6 ст. 59 
Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради  ВИРІШИВ: 
 
      1. Внести зміни до Додатку 2 рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради  від 23.03.2021 року № 102 «Про затвердження вартості надання 
платних медичних послуг, що надаються КНП «Мукачівська ЦРЛ» згідно 
додатку до цього рішення, а саме:  
     1) доповнити розділ «Інші послуги» пунктами 55-62; 
     2) доповнити  розділ «Патологоанатомічні послуги» пунктами 7-10; 
     3) внести відповідні зміни до пунктів 22-23 розділу «Інші послуги»; 
     4) внести відповідні зміни до пунктів 1-2 розділу «Комп'ютерна томографія». 
       2. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
від 23.03.2021 року № 102 «Про затвердження вартості надання платних 
медичних послуг, що надаються КНП «Мукачівська ЦРЛ» залишити без змін. 
       3. Дане рішення набуває чинності _____._____________ 2021 року. 
       4.  КНП «Мукачівська ЦРЛ» оприлюднити дане рішення в місцевих засобах 



інформації та на офіційному порталі Мукачівської міської ради 
www.mukachevo-rada.gov.ua. 
        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради  Р. Федів. 

 
  

    Міський голова                                                                       А. БАЛОГА 
 

http://www.mukachevo-rada.gov.ua/

