
Додаток 2

до рішення виконкому 

Сосницької селищної ради

 № 63 від 09.03.2021р.
Перелік платних послуг, які надає

КНП «Сосницька лікарня» Сосницької селищної  ради 

1.Консультакії окремими спеціалістами хворих за власним зверненням ( без 
направлення сімейних лікарів);
2. Медичний ендоскопічний огляд, ультразвукове дослідження ( без 
направлення лікарів);
3.Проведення фізіотерапевтичних послуг, в тому числі послуги по масажу;
4. Лабораторні послуги за зверненням громадян (клініко-діагностичні 
обстеження), що надаються без направлення лікаря;
5.Проведення операції штучного переривання вагітності ;

6 . Діагностичні послуги за зверненням громадян (в тому числу 
електрокардіографія (ЕКГ),флюорографія, рентгенографія та відповідно 
консультативні послуги лікарів),що надаються без направлення лікаря;

7. Діагностичне дослідження дітям;

8. Послуга по проведенню обстеження дітей на педикульоз   ;   

9. Послуги лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);    

10. Робота молодшого медичного персоналу по доставці ліків з аптеки 
пацієнтам стаціонару ;                            

11.  Використання автомобілів  .
12. Послуги мобільної бригади.

13. Попередній профілактичний медичний огляд кандидатів у водії і водіїв 
транспортних засобів (крім випадків, коли мед. огляди проводяться за 
направленням державної служби занятості) для отримання посвідчення водія 
транспортного засобу (отримання свідоцтва), медичний огляд водіїв перед 
виїздом на лінію;
14. Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії) на право зберігання та 
носіння зброї громадянам.
15. Медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах та роботах зі 
шкідливими та небезпечними умовами праці;
16.Обов’язковий попередній та періодичний психіатричний огляд з видачею 
медичної довідки;



17.Обов’язковий профілактичний наркологічний огляд з видачею медичної 
довідки;
18. Профілактичний попередній і періодичний медичний огляд працівників 
окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з 
обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних 
хвороб;

19. Медичний огляд для заповнення карти обстеження 
військовозобов’язаних, допризовників, призовників, та огляд кандидатів на 
службу за контрактом, з видачею довідки лікарської комісії або акту;
20. Видача медичної довідки ф 086\0 для вступників до навчальних закладів, 
які закінчили школу у поточному році і минулі роки;
21. Видача медичної довідки (лікарський консультативний висновок), 
виписка з історії хвороби;
22.Видача бланків особистої медичної книжки;
23. Послуга по веденню стажування лікарів-інтернів, які закінчили вищі 
медичні заклади на умовах контракту;

24. Стоматологічна допомога,зубне протезування, що надаеться громадянам, 
які не відносяться до пільгових категорій населення;
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