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План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів обласної державної адміністрації на 2018 рік 
 

№ 

з/п 
Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття Строк підготовки 

Розробник 

проекту 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Розпорядження 

голови обласної 

державної 

адміністрації 

«Про внесення змін та доповнень до 

діючих розпоряджень голови 

обласної державної адміністрації з 

цінових питань». 

Регулювання цін і 

тарифів згідно з 

наданими 

повноваженнями та, у 

разі необхідності, згідно 

з антимонопольним 

законодавством України. 

У міру 

необхідності: 

- при надходженні 

розрахункових 

матеріалів від 

підприємств, 

організацій; 

- внесення змін до 

повноважень 

обласної державної 

адміністрації щодо 

регулювання 

цін/тарифів; 

- у разі порушення 

суб’єктами 

господарювання 

Департамент 

економічного 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Проект буде 

оприлюднений 

на офіційному 

сайті обласної 

державної 

адміністрації. 

 

2.  Розпорядження 

голови обласної 

державної 

адміністрації 

«Про торговельні надбавки, 

нормативи рентабельності на 

паливно-енергетичні ресурси 

(вугілля, торф паливний кусковий, 

паливо пічне побутове, торф’яні 

брикети, дрова, газ скраплений), що 

відпускаються населенню для 

побутових потреб». 

3.  Розпорядження 

голови обласної 

державної 

адміністрації 

«Про тарифи на платні послуги, що 

надають лікувально-профілактичні 

державні і комунальні заклади 

охорони здоров’я». 



№ 

з/п 
Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття Строк підготовки 

Розробник 

проекту 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

4.  Розпорядження 

голови обласної 

державної 

адміністрації 

«Про граничні торговельні 

надбавки (націнки) на продукцію 

громадського харчування, що 

реалізується в загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних 

закладах». 

антимонопольного 

законодавства 

(за поданням 

Чернігівського 

обласного 

територіального 

відділення 

антимонопольного 

комітету України). 

5.  Розпорядження 

голови обласної 

державної 

адміністрації 

«Про проведення конкурсу з 

визначення підприємства 

(організації) для здійснення функції  

робочого органу». 

Вибір на конкурсних 

засадах підприємства 

(організації), яке 

спроможне забезпечити 

виконання функцій 

робочого органу, 

визначених ст.44 Закону 

України «Про 

автомобільний 

транспорт» та п.14 

Порядку проведення 

конкурсу з перевезення 

пасажирів на 

автобусному маршруті 

загального користування, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 

грудня 2008 року №1081. 

 

I квартал 2018 року 

Департамент 

економічного 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Проект буде 

оприлюднений 

на офіційному 

сайті обласної 

державної 

адміністрації. 
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6.  Розпорядження 

голови обласної 

державної 

адміністрації 

«Про внесення змін до 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від              

30 грудня 2013 року № 549». 

Регулювання відносин, 

що виникають у зв’язку з 

розміщенням зовнішньої 

реклами поза межами 

населених пунктів у 

Чернігівській області. 

II квартал 2018 року Управління  

містобудування 

та архітектури 

обласної 

державної 

адміністрації 

Проект буде 

оприлюднений 

на офіційному 

сайті обласної 

державної 

адміністрації. 
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