
 
 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

голови обласної державної адміністрації –  

начальника обласної військової адміністрації 
 

  
 Сєвєродонецьк  № 

 

 

Про внесення змін до розпорядження голови Луганської обласної 

державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації  

від 06 вересня 2022 року № 322 

 

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 

виконавчої влади», керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», статтями 10, 15 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», з метою приведення нормативно-правових актів Луганської 

обласної державної адміністрації у відповідність до законодавства України  

зобов’язую: 

 

1. Внести зміни до преамбули розпорядження голови Луганської обласної  

державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації  

від 06 вересня 2022 року № 322 «Про встановлення тарифів на платні послуги, 

що надаються Комунальним некомерційним підприємством Луганської 

обласної ради «Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних 

інфекційних хвороб», зареєстрованого в Східному міжрегіональному 

управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) 07 вересня 2022 року за № 23/332, 

виклавши її в такій редакції: 

«Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статей 10, 15 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», керуючись абзацом п’ятим пункту 12 Повноважень центральних 

органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 

виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види 

продукції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 1996 року № 1548, Переліком платних послуг, які 

надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих 

медичних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 вересня 1996 року № 1138, з метою покращання медичного 

обслуговування населення, якості надання платних послуг, враховуючи 
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необхідність встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні 

послуги,». 

 

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування. 

 

 

Голова обласної державної  

адміністрації – начальник 

обласної військової адміністрації     Сергій ГАЙДАЙ 

Free Hand


