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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

6 лютого 2018 року                                                       Cєвєродонецьк                                                                                  № 108
  

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ ІЗ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЛИСИЧАНСЬКОЮ КОМУНАЛЬНОЮ ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНОЮ УСТАНОВОЮ МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА

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 11 розділу 
I Переліку платних послуг, які надаються в державних і ко-
мунальних 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 необ-
хідністю затвердження економічно обґрунтованих тарифів 
на платні послуги із стоматологічної допомоги:

1. Затвердити тарифи на платні послуги із стоматологіч-
ної допомоги, що надаються Лисичанською комунальною 
лікувально-профілактичною установою Міська стомато-
логічна поліклініка (додається).

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офі-
ційного опублікування.

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

19 лютого 2018 року №10/1766

Тарифи на платні послуги із стоматологічної 
допомоги, що надаються Лисичанською 
комунальною лікувально-профілактичною 
установою Міська стоматологічна поліклініка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – керівника облас-
ної військово-цивільної адміністрації
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