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Про внесення змін до Граничних

тарифів  на  основні  платні

медичні послуги, які надаються

лікувально-профілактичними

державними та комунальними

закладами  охорони  здоров’я

області

Відповідно до пункту 12 Повноважень центральних органів виконавчої

влади,  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та

Севастопольської  міських  державних  адміністрацій,  виконавчих  органів

міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і

послуг,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів  України  

від 25 грудня 1996 року № 1548 (із змінами і доповненнями), Переліку платних

послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони

здоров'я,  вищих  медичних  навчальних  закладах  та  науково-дослідних

установах,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  

від  17  вересня  1996  року  № 1138  (із  змінами  і  доповненнями),  з  метою

розширення  переліку  платних  медичних  послуг,  забезпечення  належного

функціонування  лікувально-профілактичних  закладів,  що  надають  платні

медичні послуги населенню, приведення вартості платних медичних послуг до

собівартості їх надання:

Зареєстровано  в  Головному

територіальному  управлінні

юстиції в Сумській області

12 лютого 2018 року 

за № 8/1803
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1. Унести до Граничних тарифів на основні платні медичні послуги, які

надаються  лікувально-профілактичними  державними  та  комунальними

закладами  охорони  здоров’я  області,  затверджених  розпорядженням  голови

Сумської  обласної  державної  адміністрації  від  31  січня  2008  року  № 34  

та зареєстрованих  у  Головному  управлінні  юстиції  у  Сумській  області  

07 лютого 2008 року за № 10/1024 (у редакції розпорядження голови Сумської

обласної державної адміністрації від 21 вересня 2015 року № 450-ОД), зміни,

виклавши їх у новій редакції, що додаються. 

2. Департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі  Сумської  обласної

державної  адміністрації  забезпечити  подання  цього  розпорядження  на

державну  реєстрацію  до  Головного  територіального  управління  юстиції  у

Сумській області.

3. Управлінню  охорони  здоров’я  Сумської  обласної  державної

адміністрації  в установленому законодавством  порядку  забезпечити

опублікування цього розпорядження в друкованих засобах масової інформації.

4. Це розпорядження набуває чинності з дня, наступного за днем його

опублікування.

Голова Сумської обласної 

державної адміністрації М.О.Клочко


