від 23 березня 2010 року

№ 210-р

Про затвердження тарифів
на проведення обов’язкового
профілактичного наркологічного
огляду

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у
Кіровоградській області 26 березня 2010 року за
№ 4/1529

Відповідно до 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)" (із змінами), Переліку
платних послуг, які можуть надаватися в держаних 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
"Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в держаних закладах охорони
здоров’я та вищих медичних закладах освіти" (із змінами) та постанови Кабінету Міністрів
України від 6 листопада 1997 року № 1238 "Про обов’язковий профілактичний
наркологічний огляд і порядок його проведення":
1. Затвердити тарифи на проведення
обов’язкового профілактичного
наркологічного огляду, що здійснюють лікувально-профілактичні державні і комунальні
заклади охорони здоров’я Кіровоградської області, що додаються.
2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації подати дане
розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у
Кіровоградській області відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року
№ 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
3.
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 29 червня 2000 року № 326-р "Про затвердження тарифів на
проведення профілактичного наркологічного огляду громадян", зареєстроване в
Кіровоградському обласному управлінні юстиції 19 липня 2000 року за № 124/648.
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4. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації опублікувати
розпорядження у газеті "Народне слово" у 10-денний термін після його реєстрації у
Головному управлінні юстиції у Кіровоградській області.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Серпокрилова В.М.

Голова обласної
державної адміністрації

В.МОВЧАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 23 березня 2010 року № 210-р

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у
Кіровоградській області 26 березня 2010 року за
№ 4/1529

ТАРИФИ
на проведення обов’язкового профілактичного
наркологічного огляду, що здійснюють лікувально-профілактичні
державні і комунальні заклади охорони здоров’я
Кіровоградської області

Найменування послуги

Профілактичний наркологічний
огляд громадян, які мають
професії та займаються видами
діяльності, зазначеними у
переліку, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів
України від 6 листопада 1997 року
№ 1238 "Про обов’язковий
профілактичний наркологічний
огляд і порядок його проведення",
з видачею сертифіката

Одиниця
виміру

Тариф,
грн. за одиницю виміру
без урахування з урахуванням ПДВ
ПДВ
(у випадку,
передбаченому
чинним
законодавством)

один
огляд

У
тарифах
на
проведення
наркологічного огляду не враховано вартість
додатково, виходячи із ціни його придбання.

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

21,95

25,86

обов’язкового
профілактичного
бланка сертифіката, яка береться

С.ЛАНЧКОВСЬКИЙ

