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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
28 листопада 2016 року                                                м. Сєвєродонецьк                                                                   № 715

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ІЗ ЗУБНОГО ПРОТЕЗУВАННЯ, 
ЩО НАДАЮТЬСЯ МІЛОВСЬКИМ РАЙОННИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ 

МЕДИЧНИМ ОБ’ЄДНАННЯМ 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», керуючись абзацом п’ятим пункту 12 по-
станови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 
1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади 
та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (та-
рифів)», пунктом 9 розділу I Переліку платних послуг, які нада-
ються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та 
вищих медичних навчальних закладах, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 
1138, з метою затвердження економічно обґрунтованих тарифів 
на платні послуги із зубного протезування:

1. Затвердити тарифи на платні послуги із зубного про-
тезування, що надаються Міловським районним терито-
ріальним медичним об’єднанням (додаються).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його опублі-

кування в газеті «Вісник Луганщини», але не раніше дня 
його державної реєстрації у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій облдержадміні-
страції забезпечити оприлюднення цього розпорядження 
в газеті «Вісник Луганщини».

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

Зареєстровано у Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області

13 грудня 2016 року №77/1587

Тарифи на платні послуги із зубного 
протезування, що надаються 
Міловським районним територіальним 
медичним об’єднанням

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – 
керівника обласної військово-

цивільної адміністрації
28.11.2016 № 715
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Примітка: в тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів, 
медінструментарію, бланків тощо.

Керівник апарату 
І.М.КАЛІНІНА
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
28 листопада 2016 року                                                м. Сєвєродонецьк                                                                   № 716

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ІЗ ЗУБНОГО 
ПРОТЕЗУВАННЯ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОМУНАЛЬНОЮ УСТАНОВОЮ 

«СТАРОБІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ»
СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації», керуючись абзацом п’ятим 
пункту 12 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)», пунктом 9 розділу I 
Переліку платних послуг, які надаються в державних і ко-
мунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 
навчальних закладах, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, з 
метою затвердження економічно обґрунтованих тарифів 
на платні послуги із зубного протезування:

1. Затвердити тарифи на платні послуги із зубного про-
тезування, що надаються комунальною установою «Ста-
робільське районне територіальне медичне об’єднання» 
Старобільської районної ради (додаються).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен-
ня голови обласної державної адміністрації від 11 червня 
2012 року № 691 «Про затвердження тарифів на платні 
послуги із зубного  протезування, що надаються кому-

нальною установою «Старобільське районне територіаль-
не медичне об’єднання» Старобільської районної ради», 
зареєстроване у Головному управлінні юстиції у Луган-
ській області 15 червня 2012 року за № 26/1227.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його опублі-
кування в газеті «Вісник Луганщини», але не раніше дня 
його державної реєстрації у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області.

4. Департаменту масових комунікацій облдержадміні-
страції забезпечити оприлюднення цього розпорядження 
в газеті «Вісник Луганщини».

Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

                                     Ю.Г. ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області

16 грудня 2016 року №81/1591

Тарифи на платні послуги із зубного 
протезування, що надаються комунальною 
установою «Старобільське районне 
територіальне  медичне об’єднання» 
Старобільської районної ради 

Додаток 
до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 
– керівника обласної військово-

цивільної адміністрації
28.11.2016 № 716
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Примітка: в тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів, 
медінструментарію, бланків тощо, за винятком анестетиків при знеболюванні та 
медпрепаратів при накладанні лікувальних пов’язок у зв’язку з індивідуальною чутливістю 
пацієнтів; додаткові лікувальні та знеболюючі медпрепарати придбаваються пацієнтами 
самостійно за рекомендацією лікаря.

Керівник апарату 
І.М.КАЛІНІНА
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
28 листопада 2016 року                                                м. Сєвєродонецьк                                                                   № 718

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ У 
КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ РУБІЖАНСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації», керуючись абзацом п’ятим 
пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 
грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повнова-
жень органів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», абзацом 
третім пункту 30 розділу I Переліку платних послуг, які 
надаються в державних і комунальних закладах охоро-
ни здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 вересня 1996 року № 1138, з метою затвердження 
економічно обґрунтованих тарифів на стажування ліка-
рів-інтернів: 

1. Затвердити тарифи на стажування у комунальній 
установі Рубіжанська центральна міська лікарня лікарів-
інтернів, які закінчили державні вищі медичні (фармацев-

тичні) заклади освіти на умовах контракту, що додаються. 
2. Розпорядження набирає чинності з дня його опублі-

кування в газеті «Вісник Луганщини», але не раніше дня 
його державної реєстрації у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій облдержадміні-
страції забезпечити оприлюднення цього розпорядження 
в газеті «Вісник Луганщини». 

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

Зареєстровано у Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області

14 грудня 2016 року №78/1588

Тарифи на стажування у комунальній установі 
Рубіжанська центральна міська лікарня 
лікарів-інтернів, які закінчили державні вищі 
медичні (фармацевтичні) заклади освіти 
на умовах контракту

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – 
керівника обласної військово-

цивільної адміністрації
28.11.2016 № 718

Керівник апарату 
І.М.КАЛІНІНА
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації
28 листопада 2016 року                                                м. Сєвєродонецьк                                                                   № 719

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ 
НА СТАЖУВАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 

У КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ 
«СТАРОБІЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 

МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» 
СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місце-
ві державні адміністрації», керуючись абзацомп’ятим 
пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення по-
вноважень органів виконавчої влади та виконавчих 
органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», 
абзацом третім пункту 30 розділу IПереліку платних 
послуг, які надаються в державних і комунальних за-
кладах охорони здоров’я та вищих медичних навчаль-
них закладах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів Українивід 17 вересня 1996 року № 1138, з 
метою затвердження економічно обґрунтованих тари-
фів на стажування лікарів-інтернів:

1. Затвердити тарифина стажуванняу комуналь-
ній установі «Старобільське районне територіаль-
не медичне об’єднання» Старобільської районної 
радилікарів-інтернів, які закінчили державні вищі 
медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах 
контракту,що додаються.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його опу-
блікування в газеті «Вісник Луганщини», але не рані-

ше дня його державної реєстрації у Головному тери-
торіальному управлінні юстиції у Луганській області.

3. Департаменту масових комунікацій облдержадміні-
страціїзабезпечити оприлюднення цього розпорядження 
в газеті «Вісник Луганщини».

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпоряджен-
ня голови облдержадміністрації від 14 грудня2012 року № 
1825 «Про затвердження тарифу на стажування лікарів-ін-
тернів у комунальній установі «Старобільське районне те-
риторіальне медичне об’єднання» Старобільської районної 
ради», зареєстроване у Головному управлінні юстиції у Лу-
ганській області 24 грудня 2012 року за № 99/1300.

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

Зареєстровано у Головному територіальному  
управлінні юстиції у Луганській області

14 грудня 2016 року №80/1590

Тарифи на стажування 
у комунальній установі 
 «Старобільське районне 
територіальне медичне об’єднання» 
Старобільської районної ради 
лікарів-інтернів, які закінчили державні 
вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти 
на умовах контракту

Додаток 
до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації –  
керівника обласної військово-

цивільної адміністрації
28.11.2016 № 719

Керівник апарату 
І.М.КАЛІНІНА


