«ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від

2015 року

№

м. Олександрія

Про затвердження прейскуранту цін
на зуботехнічні роботи для населення
Відповідно до пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши лист Міської комунальної лікувально-профілактичної установи –
стоматологічна поліклініка від 18.02.2015 № 125,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити прейскурант цін на зуботехнічні роботи для населення з . .2015
згідно з додатком.
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від
09 грудня 2015 року № 1057 «Про затвердження прейскуранту цін на зуботехнічні роботи
для населення».
3. Встановити, що дане рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради
забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення у десятиденний термін з дати його
прийняття.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В.

Міський голова

С. ЦАПЮК

Керуючий справами
виконавчого комітету

В. ЧЕБОТАРЬОВ

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від
2015 року №
Прейскурант цін на зуботехнічні роботи
для населення
№ з\п
1

Найменування протезу
Ціна (грн)
2
3
Розділ 1
Незнімні протези
1.1.
Коронка штампована
128,57
1.2.
Коронка бюгельна
144,68
1.3.
Коронка пластмасова
153,01
1.4.
Коронка цільнолита
344,74
1.5.
Коронка або зуб метало-керамічний
715,58
1.6.
Коронка, облицьована пластмасою
212,29
1.7.
Коронка цільнолита, облицьована
431,01
термопластмасою
1.8.
Зуб литий
97,29
1.9.
Зуб литий з пластмасовою фасеткою
189,01
1.10.
Зуб стальний в цільнолитому протезі,
294,41
облицьований термопластмасою
1.11.
Зуб стальний у цільнолитому протезі
202,51
1.12.
Лита куксова вкладка
173,90
1.13.
Мостовидний протез з пластмаси
177,98
( коронка+зуб )
1.14.
Додаткове відвідування
39,83
1.15.
Зняття коронки
23,78
1.16.
Спайка двох одиничних коронок, лапка
10,81
1.17.
Ремонт коронки
39,83
Розділ 2
Знімні протези і їх ремонт
2.1. Знімний пластинчатий протез з пластмасовими зубами на твердому базисі
2.1.1.
з 1 зубом
321,70
2.1.2.
з 2 зубами
346,31
2.1.3.
з 3 зубами
370,92
2.1.4.
з 4 зубами
395,53
2.1.5.
з 5 зубами
420,14
2.1.6.
з 6 зубами
444,75
2.1.7.
з 7 зубами
469,36
2.1.8.
з 8 зубами
493,97
2.1.9.
з 9 зубами
518,58
2.1.10. з 10 зубами
543,19
2.1.11. з 11 зубами
567,80
2.1.12. з 12 зубами
592,41
2.1.13. з 13 зубами
617,02
2.1.14. з 14 зубами
641,68
2.1.15. Індивідуальна ложка
70,81
2.1.16. Гарнітура зубів із пластмаси
18,76
2.1.17. Гарнітура зубів із термопласту
27,92

Продовження таблиці
1
2
3
2.2. Знімний пластинчатий протез з пластмасовими зубами на м’якому базисі
2.2.1. з 1 зубом
327,00
2.2.2. з 2 зубами
351,92
2.2.3. з 3 зубами
376,84
2.2.4. з 4 зубами
401,76
2.2.5. з 5 зубами
426,68
2.2.6. з 6 зубами
451,60
2.2.7. з 7 зубами
476,52
2.2.8. з 8 зубами
501,44
2.2.9. з 9 зубами
526,36
2.2.10. з 10 зубами
551,28
2.2.11. з 11 зубами
576,20
2.2.12. з 12 зубами
601,12
2.2.13. з 13 зубами
626,04
2.2.14. з 14 зубами
650,97
2.3. Гнутий кламер
2.3.
Гнутий кламер
0,15
2.4. Бюгельні протези
2.4.1.
Бюгельні протези з пластмасовими зубами
965,88
(на гіпсовій основі)
2.4.2.
Бюгельні протези з пластмасовими зубами
1397,64
(на вогнетривкій основі)
2.4.3.
Каркас бюгельного протеза з пластмасовими
зубами
2413,47
(на вогнетривкій основі) на замковому кріпленні
2.4.4.
Матриця
55,10
2.4.5.
Патриця
91,35
2.5. Ремонт:
2.5.1.
Перелом базису
63,65
2.5.2.
Два переломи в одному базисі
69,04
2.5.3.
Кріплення одного зуба
82,52
2.5.4.
Кріплення двох зубів
85,22
2.5.5.
Кріплення трьох зубів
87,91
2.5.6.
Кріплення чотирьох зубів
90,59
2.5.7.
Кріплення одного кламера
90,53
2.5.8.
Кріплення двох кламерів
93,23
2.5.9.
Кріплення одного зуба і одного кламера
109,28
2.5.10. Кріплення одного зуба та ремонт перелому
109,28
базису
2.5.11. Кріплення двох зубів та ремонт перелому базису
114,68
Розділ 3
Відтиски та цементування
3.1. Відбитки із відтискних матеріалів
при виготовленні зуботехнічних робіт
3.1.1.
матеріалом «Спідекс»
52,78
3.1.2.
матеріалом «Сілофлекс»
27,67
3.1.3.
матеріалом «Стомафлекс»
3.1.3.1. для знімного протезування
15,04
3.1.3.2. для незнімного протезування
48,22

Продовження таблиці
1
2
3
3.1.4.
матеріалом «Еластик-крома»
10,29
3.2. Цементування незнімних конструкцій протезів
3.2.1.
на цинк-фосфатний цемент «Уніцем»
1,13
3.2.2.
на склоіномерний цемент «Кетак-цем»
3.2.2.1. суцільновідлиті конструкції протезів
19,32
3.2.2.2. штамповано-паяні конструкції протезів
28,98
4. Метало-захисне покриття
4.1.
Коронка металева штампована
10,00
4.2.
Коронка металева штампована під облицювання
10,00
4.3.
Зуб литий металевий
10,00
4.4.
Зуб литий металевий з фасеткою
10,00
4.5.
Каркас бюгельного протезу
50,00
4.6.
Кламер металевий
5,00
4.7.
Кламер металевий литий
8,00
4.8.
Коронка комбінована (кор.+фасетка)
14,00
Примітки:
1. При оформленні зуботехнічних робіт із сталі з багатошаровим покриттям МЗП
слід враховувати вартість робіт по МЗП.
2. Приварка більш як чотирьох зубів оформлюється як виготовлення часткового
протезу з відповідною кількістю зубів.
3. Плата за консультацію, пораду не включається при оформленні заказу-наряду на
виготовлення зубних протезів, тому що ця плата врахована у вартості протезу.
4. При оформленні заказу-наряду на МЗП береться плата за додаткове
відвідування.
5. Вартість відбитку із відтискних матеріалів (крім гіпсу), вартість фікції коронки
при застосуванні імпортних матеріалів визначається в залежності від цін, які
склалися на ці матеріали.
6. При виготовленні часткових та бюгельних знімного протезів більш ніж з 4 зубів
враховується вартість гарнітури зубів.
7. Ціна за виконання робіт по МЗП враховується згідно з договором на виконання
робіт з метало-захисного покриття зубних протезів.
8. Даний прейскурант цін набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
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АНАЛІЗ
регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету
«Про затвердження прейскуранту цін на зуботехнічні роботи для населення»
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з
дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності» Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, та визначає
правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету
Олександрійської міської ради «Про затвердження прейскуранту цін на зуботехнічні
роботи для населення». Надання послуг із зубопротезування відповідно до законодавства
відноситься до платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах
охорони здоров'я. Даним регуляторним актом визначаються правові відносини між
споживачами платних медичних послуг і МКЛПУ-стоматполіклінікою, рівень вартості цих
послуг.
Розв’язання даного питання ринковими механізмами не може бути здійснене, воно
потребує контролю з боку органів місцевого самоврядування.
Внаслідок впровадження даного регуляторного акта очікується 100% досягнення
відшкодування тарифами собівартості платних медичних послуг.
Метою регулювання є створення прозорих та ефективних умов у наданні вищезазначених
послуг.
Альтернативних способів вирішення даної проблеми не існує.
Обраний спосіб вирішення проблеми є єдиним відповідно до чинного законодавства та не
носить директивного характеру.
Запропонований регуляторний акт визначає заходи щодо
- надання якісних послуг із зубного протезування населенню.
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта виникає законодавча підстава в
отриманні плати за медичні послуги, так як тарифи на послуги, які надаються
комунальними підприємствами, затверджуються рішеннями виконавчого комітету міської
ради.
Для забезпечення можливості досягнення цілей регуляторного акту, будуть задіяні органи
місцевого самоврядування.
Міський та державний бюджет несе витрати лише в межах кошторисів на виконання
повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів держаної виконавчої
влади.
Запровадження регуляторного акта не потребує додаткових витрат з міського бюджету, але
можливе збільшення витрат суб’єктів господарювання щодо сплати МКЛПУстоматполіклініка за послуги.
Запровадження даного регуляторного акта не потребує використання ресурсів органів
місцевого самоврядування та місцевих органів держаної виконавчої влади в межах
кошторисів на їх утримання.
Ризиком при запровадженні регуляторного акта є зміна діючого законодавства.
Термін дії регуляторного акта пропонується встановити на невизначений термін і внести
зміни, в разі необхідності, після відстеження повторної (періодичної) результативності
регуляторного акту, або в разі зміни діючого законодавства.
Показниками результативності регуляторного акта є:
- кількість звернень про порушення законодавчої бази при здійсненні платних медичних

послуг;
- рівень відшкодування тарифами собівартості надання вищезазначених послуг.
15. Відстеження результативності регуляторного акта будуть проведені за базовий період, а
також відповідно до терміну дії регуляторного акту будуть проведені повторні та
періодичні відстеження.»

Головний лікар

Т.ПИРКОВА

