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       УКРАЇНА
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації –

керівника обласної військово-цивільної адміністрації

9 серпня 2018 року                                                     Cєвєродонецьк                                                                                  № 524
  

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕР-
ЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИ-

ВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ   ВІД 18 КВІТНЯ 2017 РОКУ № 230

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), пунктами 9, 
11 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 покращання медичного обслуговуван-
ня населення та необхідністю встановлення економічно об-
ґрунтованих тарифів на платні послуги із стоматологічної 
допомоги (хірургічна стоматологія), зобов’язую:

1. Внести зміни до тарифів на платні послуги із зубного 
протезування та стоматологічної допомоги, що надаються 
комунальною установою «Сватівська районна стоматоло-
гічна поліклініка» Сватівського районного територіального 
медичного об’єднання, затверджених розпорядженням го-
лови обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 18 квітня 2017 року № 
230, зареєстрованих у Головному територіальному управ-
лінні юстиції у Луганській області 26 квітня 2017 року за 
№ 62/1662 (із змінами), виклавши їх у новій редакції, що до-
дається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

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

в офіційних друкованих виданнях обласної державної ад-
міністрації – обласної 

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

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

21 серпня 2018 року № 70/1826

Тарифи на платні послуги із зубного 
протезування та стоматологічної 
допомоги, що надаються комунальною 
установою «Сватівська районна стоматологічна 
поліклініка» Сватівського районного 
територіального медичного об’єднання

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження голови обласної 
державної адміністрації – керівника облас-

ної військово-цивільної адміністрації
18 квітня 2017 року № 230

(у редакції розпорядження голови обласної державної адміні-
страції – керівника обласної військово-цивільної адміністрації

від 09 липня 2018 р. № 524)



2 3№ 15(81) від 31.08.2018 № 15(81) від 31.08.2018



4 № 15(81) від 31.08.2018

Газета «Вісник Луганщини» Засновник — Департамент масових комунікацій Луганської 
обласної державної адміністрації. Реєстр. свідоцтво ЛГ № 1310-431 Р від 08.12.2015 р. 

Відповідальний редактор — Мітяєв А.С. e-mail: pressa@loga.gov.ua

Адреса редакції: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний 59,  Виходить у п’ятницю. 
Тираж 1000 екз. Видавець — Департамент масових комунікацій Луганської обласної 

державної адміністрації. Надруковано на технічному обладнанні Луганської ОДА.

Примітка: додаткові лікувальні та знеболюючі медпрепарати, залежно від індивідуальної чутливості пацієнтів, при-
дбаваються ними самостійно за рекомендацією лікаря.

Керівник апарату                                                                                                                           І. КАЛІНІНА


