
Додаток 2
до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
26.07.2018 р.№ 424

Тарифи
на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і

організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних
хвороб, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Сосницька центральна районна лікарня»

Сосницької районної ради

№ Найменування     послуг

Тарифи на послуги з проведення медичних оглядів, грн
Попередній Періодичний

1 раз на рік
Періодичний
перший раз

на рік

Періодичний
другий раз на

рік
1 2 3 4 5 6

Попередні  профілактичні  медичні  огляди  працівників  окремих
професій,  виробництв  і  організацій,  діяльність  яких  пов’язана  з
обслуговуванням  населення  і  може  призвести  до  поширення
інфекційних хвороб (крім випадків, коли медичні огляди проводяться
за  направленнями  органів  державної  служби  зайнятості), а  також
відповідні періодичні профілактичні медичні огляди:

1. Харчова та переробна промисловість 

Працівники  адміністрації,  які  мають  доступ  у  виробничі  цехи,
складські  приміщення,  холодильники,  експедиції,  виробничі
лабораторії

134,60 68,70 - -

Технологи, начальники цехів 134,60 68,70 - -
Персонал, який миє обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні
розчини

134,60 68,70 - -
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Слюсарі,  електромонтери  та  інші  працівники,  зайняті  ремонтними
роботами у виробничих та складських приміщеннях

134,60 68,70 - -

Вантажники 134,60 68,70 - -
Водії,  зайняті  транспортуванням  харчової  продукції  (на  всіх  видах
транспорту)

134,60 68,70 - -

Працівники пунктів приймання сирого молока 134,60 68,70 - -
Прибиральники приміщень 134,60 68,70 - -
Працівники всіх виробничих  цехів 134,60 - 101,90 62,20
Працівники лабораторій та заквасного відділення 134,60 - 101,90 62,20
Працівники складів, холодильників 134,60 - 68,70 29,00

2. Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також
ті, що розташовані на території ринків

Адміністрація  (крім  осіб,  що  не  мають  контакту  з  продукцією,  яка
зберігається та реалізується) 134,60 101,40 - -

Продавці 134,60 - 101,40 29,00
Працівники складів, холодильників, експедитори 134,60 101,40 - -
Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень 134,60 101,40 - -
Слюсарі,  електромонтери  та  інші  працівники,  зайняті  ремонтом
холодильного та торговельного  обладнання

134,60 101,40 - -

3. Ринки

Адміністрація  та  персонал  продовольчих  ринків  (крім  осіб,  які   не
мають контакту з продукцією, що зберігається та реалізується) 134,60 68,70 - -

Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції
власного виробництва, товарів дитячого асортименту

134,60 - 101,90 29,00

Продавці,  що реалізують на  ринках харчові  продукти промислового
виробництва

134,60 - 68,70 29,00

Працівники продовольчих складів, холодильників 134,60 - 68,70 29,00
4. Підприємства громадського харчування

Адміністрація 134,60 101,40 - -
Завідувачі виробництва 134,60 - 134,60 62,20
Кухарі та кухонні працівники 134,60 - 134,60 62,20
Кондитери 134,60 - 134,60 62,20
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Офіціанти 134,60 - 134,60 62,20
Слюсарі,  електромонтери  та  працівники,  зайняті  ремонтними
роботами у виробничих та складських приміщеннях

134,60 101,40 - -

Працівники, що мають доступ до миття обладнання, посуду, інвентарю
(бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання,
миття  та  дезінфекційних  робіт)  і  працівники,  що  тимчасово
залучаються до роботи на харчових об’єктах 

134,60 101,40 - -

5. Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-
садки,  будинки  дитини,  дитячі  будинки,  інші  типи  дошкільних
навчальних закладів)
Завідувачі 134,60 - 101,40 61,70
Вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний
персонал

134,60 - 101,40 61,70

Медичний персонал 134,60 - 101,40 61,70
Працівники харчоблоків 134,60 - 134,60 94,90
Інший  персонал  (слюсарі,  столяри,  двірники,  електромонтери,
прибиральники)

134,60 68,70 - -

6. Загальноосвітні навчальні заклади
Адміністрація 134,60 117,40 - -
Викладачі, учителі, вихователі 134,60 117,40 - -
Медичний персонал 134,60 117,40 - -
Працівники харчоблоків 134,60 - 134,60 62,20
Інший педагогічний і технічний персонал 134,60 117,40 - -

7. Професійно-технічні  навчальні заклади
Адміністрація 134,60 117,40 - -
Викладачі, учителі, вихователі 134,60 117,40 - -
Медичний персонал 134,60 117,40 - -
Працівники харчоблоків 134,60 - 134,60 45,00
Інший педагогічний і технічний персонал 134,60 117,40 - -
Учні перед початком та в період проходження виробничої практики на
об’єктах,  працівники  яких  підлягають  обов’язковому
профілактичному медичному огляду

134,60 - - -
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8. Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки
Приймальники 134,60 101,40 - -
Пральники, прасувальники 134,60 101,40 - -

9. Перукарні, косметичні  та масажні кабінети
Адміністрація 134,60 101,40 - -
Перукарі 134,60 - 101,40 29,00
Косметики 134,60 - 101,40 29,00
Манікюрниці 134,60 - 101,40 29,00
Масажисти 134,60 - 101,40 29,00
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 134,60 - 101,40 29,00

10. Готелі
Адміністрація, яка бере участь у процесі обслуговування 134,60 101,40
Чергові 134,60 - 101,40 29,00
Покоївки 134,60 - 101,40 29,00
Кастелянки 134,60 - 101,40 29,00
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 134,60 - 101,40 29,00

11. Гуртожитки
Адміністрація 134,60 101,40 - -
Вихователі 134,60 101,40 - -
Кастелянки 134,60 101,40 - -
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 134,60 101,40 - -

12. Розважальні заклади
Обслуговуючий персонал 134,60 78,70 - -
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 134,60 78,70 - -

13. Водоочисні та каналізаційні споруди
Адміністрація 134,60 - 79,20 62,20
Працівники цехів 134,60 - 79,20 62,20
Працівники лабораторій 134,60 - 79,20 62,20
Інженери 134,60 - 79,20 62,20
Техніки 134,60 - 79,20 62,20
Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень 134,60 - 79,20 62,20
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Робітники,  безпосередньо  причетні  до  водопостачання  та  збору
стічних вод, у тому числі на суднах, у залізничних вагонах, на літаках

134,60 - 101,90 33,20

14. Транспортно-дорожній комплекс

а)  Автомобільні,  залізничні,  морські  та  річкові  вокзали,  аеропорти,
аеродроми, морські та річкові порти, кемпінги, мотелі
Працівники місць  відпочинку локомотивних бригад,  водії  автобусів,
члени екіпажів повітряних, морських та річкових суден

134,60 101,40 - -

Прибиральники приміщень вокзалів, портів та автостанцій 134,60 101,40 - -
Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах, у портах та на
автостанціях

134,60 101,40 - -

Працівники кімнат матері і дитини вокзалів, портів та автостанцій 134,60 101,40 - -
б)  Рухомий  склад  авіаційного,  автомобільного,  залізничного,
морського і річкового транспорту
Начальники  пасажирських  поїздів,  провідники,  інші  працівники
поїзних бригад

134,60 101,40 - -

Працівники  пунктів,  які  безпосередньо  пов’язані  з  підготовкою
пасажирських составів до рейсу

134,60 101,40 - -

Касири, контролери всіх видів пасажирського транспорту 134,60 101,40 - -
Працівники,  зайняті  транспортуванням  харчової  продукції  (на  всіх
видах  транспорту:  авіаційного,  автомобільного,  залізничного,
морського і річкового), у тому числі вантажники

134,60 101,40 - -

15. Суб’єкти  господарювання,  що  займаються  розведенням,
вирощуванням і реалізацією тварин
Тваринники 134,60 46,00 - -
Працівники тваринницьких ферм 134,60 46,00 - -
Працівники цехів виготовлення кормів 134,60 46,00 - -
Оператори машинного доїння 134,60 46,00 - -
Оператори штучного запліднення тварин 134,60 46,00 - -

16. Приватні послуги

Репетитори,  гувернантки,  доглядальниці,  прибиральниці,  кухарі,
манікюрниці, педикюрниці, масажисти

134,60 101,40 - -
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          у тому числі:
         Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії:
17. Огляд лікарем-терапевтом 16,30
18. Огляд лікарем-стоматологом 17,20
19. Огляд лікарем-отоларингологом 16,00
20. Огляд лікарем-дерматовенерологом 12,70
        Клінічні, лабораторні дослідження:
21. Флюорографія 17,00
22. Дослідження крові на сифіліс 16,10
23. Дослідження на гельмінтози 22,70
24. Дослідження мазків на гонорею 16,60

В. о. директора Департаменту 
економічного розвитку Чернігівської 
обласної державної адміністрації

Начальник Управління 
охорони здоров’я Чернігівської
обласної державної адміністрації

 О. ХОМИК  П. ГАРМАШ
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