
УКРА Ї НА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про тарифи на платні 
ортопедичні та ортодонтичні 
стоматологічні послуги, що 
надаються комунальним 
лікувально-профілактичним 
закладом «Чернігівська обласна 
стоматологічна поліклініка»

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні

юстиції у Чернігівській області
28 листопада 2017 р. за №68/1157

Відповідно  до  постанов  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 і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження

переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах

охорони  здоров’я  та  вищих  медичних  навчальних  закладах»  (із  змінами  і

доповненнями),  з  метою  встановлення  тарифів  на  вимогу  чинного

законодавства:

1. Встановити:

1.1. Тарифи  на  платні  ортопедичні  стоматологічні  послуги,  що

надаються  комунальним  лікувально-профілактичним  закладом  «Чернігівська

обласна стоматологічна поліклініка», згідно з додатком 1.

1.2. Тарифи  на  платні  ортодонтичні  стоматологічні  послуги,  що

надаються  комунальним  лікувально-профілактичним  закладом  «Чернігівська

обласна стоматологічна поліклініка», згідно з додатком 2.

2. Взяти до відома, що:
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2.1. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктами 1.1, 1.2,

не враховано податок на додану вартість на підставі абзацу першого підпункту

197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.

2.2. У  тарифах  на  платні  послуги,  передбачених  підпунктом  1.1,  не

врахована  вартість базису  з  термопласту,  каркасу  з  діоксиду  цирконію,

дорогоцінного металу, атачмена, лавсанової заготовки, імплантату, одноразової

ложки для  зняття  відбитку,  які  оплачуються  пацієнтом додатково  за  цінами

останніх надходжень.

2.3. У  тарифах  на  платні  послуги,  передбачених  підпунктом  1.1,  не

врахована  вартість нітрид-титанового  покриття,  яке  виконується  іншими

підприємствами і оплачується пацієнтом додатково.

2.4. Розрахунок  тарифу  за  виклик  лікаря  додому  проводиться  за

фактично  витрачений  час  (прибуття  та  повернення)  пропорційно

встановленому тарифу за 1 годину.

2.5. У  тарифах  на  платні  послуги,  передбачених  підпунктом  1.2,  не

врахована  вартість брекета,  щічної  трубки  на  моляри,  стопора  для  дуг  із

загнутим  гачком  управо  або  уліво,  гумового  ланцюжка,  гумового  кільця,

лігатур,  дуг,  закриваючої  пружини  та  відкриваючої  пружини,  гвинта

стандартного,  які  оплачуються  пацієнтом  додатково  за  цінами  останніх

надходжень.

3. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  розпорядження  голови

обласної державної адміністрації від 12 вересня 2012 року № 333 «Про тарифи

на  платні  ортопедичні  стоматологічні  послуги,  що  надаються  комунальним

лікувально-профілактичним  закладом  “Чернігівська  обласна  стоматологічна

поліклініка”», зареєстроване в Головному управлінні  юстиції  у Чернігівській

області  28  вересня  2012  року  за  №  19/916  (зі  змінами,  внесеними

розпорядженням  голови  обласної  державної  адміністрації  від  20  вересня

2016 року № 559 «Про доповнення розпорядження голови обласної державної

адміністрації  від 12     вересня 2012 року № 333  », зареєстрованим в Головному

територіальному  управлінні  юстиції  у  Чернігівській  області  11  жовтня
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2016 року за № 28/1063) та  від 17 вересня 2013 року № 385 «Про тарифи на

платні  ортодонтичні  стоматологічні  послуги,  що  надаються  комунальним

лікувально-профілактичним  закладом  “Чернігівська  обласна  стоматологічна

поліклініка”»,  зареєстроване  в Головному управлінні  юстиції  у Чернігівській

області 26 вересня 2013 року за № 24/949.

4. Загальному  відділу  апарату  обласної  державної  адміністрації

забезпечити  офіційне  оприлюднення  розпорядження  голови  обласної

державної  адміністрації  на  веб-сайті  Чернігівської  обласної  державної

адміністрації із зазначенням дати оприлюднення і дати набрання чинності.

5. Це розпорядження  набирає  чинності  через  п’ять  днів  після  його

державної реєстрації, але не раніше дня оприлюднення.

6. Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  заступника

голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова обласної 
державної адміністрації       В.П. Куліч
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