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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації
14 грудня 2017 року

Cєвєродонецьк

№ 909

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
З ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ МАРКІВСЬКИМ
РАЙОННИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ МЕДИЧНИМ ОБ’ЄДНАННЯМ
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», керуючись абзацом п’ятим пункту
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)», пунктом 8 розділу I
Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних
навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, з
метою покращання медичного обслуговування населення
та необхідністю затвердження економічно обґрунтованих
тарифів на платні послуги з проведення медичних оглядів:
1.Затвердити тарифи на платні послуги з проведення
медичних оглядів, що надаються Марківським районним територіальним медичним об’єднанням (додається).
Тарифи на платні послуги з проведення
медичних оглядів, що надаються Марківським
районним територіальним медичним об’єднанням

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
3. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної 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.Г.ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному
управлінні юстиції у Луганській області
27 грудня 2017 року №156/1756
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації
14 грудня 2017 р. № 509
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Примітки:
1. У тарифах враховано і додатково не оплачується
вартість матеріалів, у тому числі медикаментів, хімреактивів, медінструментарію, бланків тощо.
2. Повна вартість медичних оглядів, вказаних у рядку 1, визначається для кожного замовника послуги
залежно від переліку лікарів-спеціалістів, які беруть
участь у медоглядах, складу необхідних лабораторних і функціональних досліджень відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України
від
21 травня 2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23 липня 2007 року за № 846/14113, від 23
липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення
обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2002 року за № 639/6927.
3. Тарифи на медичні огляди, вказані у рядках 8, 9
розраховано відповідно до пунктів 1.6 та 2.2 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв
транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України
від 31 січня 2013
року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 22 лютого 2013 року за № 308/22840.
У тарифах враховано і додатково не оплачується загальне обстеження спеціалістами медичної комісії, а
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саме: лікарем-терапевтом, лікарем-офтальмологом,
лікарем-невропатологом,
лікарем-отоларингологом,
лікарем-хірургом; лабораторне і функціональне обстеження: загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на
цукор, електрокардіографічне дослідження, обстеження гостроти й полів зору та вестибулярного апарата.
Визначення групи крові та резус-фактора враховано у тарифі на медичний огляд, вказаний у рядку 8.
За наявності в особи, яка проходить медичний огляд,
довідки (відмітки) щодо групи крові та резус-фактора
вартість послуги зменшується на 17,57 грн без ПДВ.
У тарифах на медичні огляди не враховано вартість
психіатричних та наркологічних оглядів.
4. Тариф на медичний огляд, вказаний у рядку 10,
розраховано відповідно до пункту 5 Порядку видачі
медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії)
на об’єкт дозвільної системи, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 20 жовтня
1999 року № 252, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 1999 року за № 768/4061.
Тарифом враховано і додатково не оплачується
огляд лікарем-терапевтом, лікарем-невропатологом,
лікарем-отоларингологом, лікарем-офтальмологом, а
також лабораторні та функціональні обстеження: загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор,
електрокардіографічне дослідження, обстеження гостроти й полів зору.
У тарифі на медичний огляд не враховано вартість
психіатричних та наркологічних оглядів.
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
20 грудня 2017 року

Cєвєродонецьк

№ 916

ПРО ВИЗНАННЯ ТАКИМ, ЩО ВТРАТИЛО ЧИННІСТЬ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 25 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ № 445
Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», з метою узгодження власних нормативно-правових актів з вимогами чинного законодавства:
1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 25 вересня
2015 року № 445 «Про утворення територіальних (регіональних) спеціалізованих служб цивільного захисту» (зі
змінами), зареєстроване у Головному територіальному
управлінні юстиції у Луганській області 05 жовтня 2015
року за № 28/1488.
2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити
опублікування цього розпорядження в офіційних друкованих виданнях обласної державної адміністрації – обласної
військово-цивільної адміністрації.
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Голова обласної державної
адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

Ю.Г.ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному
управлінні юстиції у Луганській області
27 грудня 2017 року №153/1753

