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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

3 жовтня 2018 року                                                          Cєвєродонецьк                                                                            № 727  

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ІЗ ЗУБНОГО 
ПРОТЕЗУВАННЯ ТА СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ, 

ЩО НАДАЮТЬСЯ  КОМУНАЛЬНОЮ  УСТАНОВОЮ 
«КРЕМІНСЬКЕ РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» (із змінами), керуючись пунктом 
12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 
грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських 
рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), пункта-
ми 9, 11 розділу I Переліку платних послуг, які надаються 
в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та 
вищих медичних навчальних закладах, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 
року № 1138 (із змінами), з метою покращання медичного 
обслуговування населення та необхідністю встановлен-
ня економічно обґрунтованих тарифів на платні послу-
ги із зубного протезування та стоматологічної допомоги 
зобов’язую:

1. Встановити тарифи на платні послуги із зубного про-
тезування та стоматологічної допомоги, що надаються ко-
мунальною установою «Кремінське районне територіаль-
не медичне об’єднання» (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен-
ня голови обласної державної адміністрації – керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від  26  травня  
2017 року № 326 «Про затвердження тарифів  на платні  по-

слуги із зубного протезування, що надаються відділенням 
ортопедичної стоматології комунальної установи «Кремін-
ське районне територіальне медичне об’єднання»,  зареє-
строване у Головному територіальному управлінні юсти-
ції  у Луганській області 08 червня 2017 року за № 77/1677.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційно-
го опублікування.

4. Департаменту масових комунікацій Луганської облас-
ної державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити 
опублікування цього  розпорядження в офіційних друко-
ваних виданнях обласної державної адміністрації – облас-
ної військово-цивільної адміністрації.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації         Ю. ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

23 жовтня 2018 року №99/1855

Тарифи на платні послуги із зубного протезування 
та стоматологічної допомоги, що надаються  
комунальною  установою 
«Кремінське районне територіальне медичне об’єднання»

ДОДАТОК
до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації

03 жовтня 2018 р. № 727
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Директор Департаменту економічного розвитку,
торгівлі та туризму Луганської обласної 
державної адміністрації                                                                                                                                   С. МЕДВЕДЧУК

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

3 жовтня 2018 року                                                          Cєвєродонецьк                                                                            № 728  

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ ЗА ЗВЕРНЕН-
НЯМ ГРОМАДЯН БЕЗ НАПРАВЛЕННЯ ЛІКАРЯ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬ-

НОЮ УСТАНОВОЮ «ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» (із змінами), керуючись пунктом 
12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 
грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських 
рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), пунк-
том 13 розділу I Переліку платних послуг, які надаються 
в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та 
вищих медичних навчальних закладах, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 
року № 1138 (із змінами), з метою покращання медичного 
обслуговування населення, проведення дослідження крові 
в імуноферментному аналізі та необхідністю встановлен-
ня економічно обґрунтованих тарифів на платні лабора-
торні послуги за зверненням громадян без направлення 
лікаря зобов’язую:

1. Встановити тарифи на платні лабораторні послуги за 
зверненням громадян без направлення лікаря, що нада-

ються комунальною установою «Попаснянська централь-
на районна лікарня» (додається).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційно-
го опублікування.

3. Департаменту масових комунікацій Луганської облас-
ної державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити 
опублікування цього  розпорядження 

в офіційних друкованих виданнях обласної державної 
адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації         Ю. ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

23 жовтня 2018 року №98/1854
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Тарифи на платні лабораторні послуги за зверненням 
громадян без направлення лікаря, що надаються 
комунальною установою 
«Попаснянська центральна районна лікарня»

ДОДАТОК
до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації

03 жовтня 2018 р. № 728

Директор Департаменту економічного розвитку,
торгівлі та туризму Луганської обласної 
державної адміністрації                                                                                                                                   С. МЕДВЕДЧУК

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

3 жовтня 2018 року                                                          Cєвєродонецьк                                                                            № 729  

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА СТАЖУВАННЯ У ЛУГАНСЬКІЙ 
ОБЛАСНІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИ 

ДЕРЖАВНІ ВИЩІ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації» (із змінами), керуючись пунктом 12 до-
датка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів 
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо ре-
гулювання цін (тарифів)» (із змінами), абзацом третім пункту 
30 розділу I Переліку платних послуг, які надаються в дер-
жавних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих 
медичних навчальних закладах, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 
(із змінами), з метою підвищення рівня практичної підготов-
ки лікарів-інтернів, їх професійної готовності до самостійної 
лікарської діяльності та необхідністю встановлення еконо-
мічно обґрунтованих тарифів на їх стажування зобов’язую:

1. Встановити тарифи на стажування у Луганській облас-
ній клінічній лікарні лікарів-інтернів, які закінчили державні 
вищі медичні заклади освіти на умовах контракту (додається). 

2. Визнати такими, що втратили чинність,  розпорядження 
голови обласної державної  адміністрації – керівника  облас-
ної  військово-цивільної адміністрації:

від 12 квітня  2017 року № 225 «Про затвердження тарифу 
на стажування  лікарів-інтернів у Луганській обласній клі-
нічній лікарні», зареєстроване у Головному територіальному 

управлінні юстиції у Луганській області 28 квітня 2017 року 
за № 63/1663;

від 19 червня 2018 року № 498 «Про встановлення тарифу на 
стажування у Луганській обласній клінічній лікарні лікарів-ін-
тернів, які закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) 
заклади освіти на умовах контракту за спеціальністю «Стомато-
логія», зареєстроване у Головному територіальному управлінні 
юстиції у Луганській області 05 липня 2018 року  за № 54/1810.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

4. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної 
державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити опублі-
кування цього  розпорядження 

в офіційних друкованих виданнях обласної державної ад-
міністрації – обласної військово-цивільної адміністрації.

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації         Ю. ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

23 жовтня 2018 року №100/1856
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Тарифи на стажування у Луганській обласній клінічній 
лікарні лікарів-інтернів, які закінчили державні 
вищі медичні заклади освіти на умовах контракту

ДОДАТОК
до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації

03 жовтня 2018 р. № 729

Директор Департаменту економічного розвитку,
торгівлі та туризму Луганської обласної 
державної адміністрації                                                                                                                                   С. МЕДВЕДЧУК


