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План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів 

Чернігівської обласної державної адміністрації на 2018 рік 

№ 

з/п 

Дата та номер 

регуляторного 

акта 

Назва регуляторного акта 
Вид 

відстеження 

Структурний підрозділ 

відповідальний за 

проведення відстеження 

Строк 

виконання 

заходів 

Вид даних 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. 
24.12.2009 

№ 452 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

торговельну надбавку на вугілля, що реалізується ПП 

„ІнтерТопСервіс”, м. Бахмач». 
Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Січень 

23.01.2018 

Статистичні 

дані 

2. 
08.02.2010 

№ 20 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом «Чернігівська 

обласна психоневрологічна лікарня». 

Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Лютий 

19.02.2018 

Статистичні 

дані 

3. 
21.02.2007 

№ 56 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

норматив рентабельності на торф паливний кусковий». Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Лютий 

27.02.2018 

Статистичні 

дані 

4. 
29.02.2016 

№ 96 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом «Чернігівський 

обласний наркологічний диспансер» Чернігівської 

обласної ради». 

Повторне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Березень 

 21.03.2018 

Статистичні 

дані 

5. 
17.03.2010 

№ 61 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, 

що надаються Новгород-Сіверською центральною 

районною лікарнею ім. І. В. Буяльського» 

Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Березень 

27.03.2018 

Статистичні 

дані 



№ 

з/п 

Дата та номер 

регуляторного 

акта 

Назва регуляторного акта 
Вид 

відстеження 

Структурний підрозділ 

відповідальний за 

проведення відстеження 

Строк 

виконання 

заходів 

Вид даних 

1 2 3 4 5 6 7 

6. 
09.03.2016 

№ 109 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Щорською 

центральною районною лікарнею». 
Повторне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Квітень 

06.04.2018 

Статистичні 

дані 

7. 
30.03.2016 

№ 170 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом «Ніжинська 

центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» 

Ніжинської міської ради Чернігівської області». 

Повторне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Квітень 

18.04.2018 

Статистичні 

дані 

8. 
29.04.2010 

№ 104 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Бахмацькою 

центральною районною лікарнею». 
Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Травень 

25.05.2018 

Статистичні 

дані 

9. 
29.04.2010 

№ 105 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Сосницькою 

центральною районною лікарнею». 
Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Травень 

25.05.2018 

Статистичні 

дані 

10 
03.06.2010 

№ 151 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Борзнянською 

центральною районною лікарнею». Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Червень 

10.06.2018 

Статистичні 

дані 

11 
25.06.2007 

№ 263 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, які надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом «Пологовий 

будинок Чернігівської міської ради». 

Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Червень 

12.06.2018 

Статистичні 

дані 

12 
17.07.2013 

№ 297 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

закладом «Куликівська центральна районна лікарня» 

Куликівської районної ради Чернігівської області». 

Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Липень 

28.07.2018 

Статистичні 

дані 

13 
18.08.2016 

№ 453 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги з проведення профілактичних 

медичних оглядів для отримання посвідчення водія 

транспортних засобів, а також відповідних періодичних 

оглядів, що надаються комунальним лікувально-

Повторне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

   Вересень 

 08.09.2018 

Статистичні 

дані 
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профілактичним закладом «Чернігівська обласна 

лікарня». 

14 
02.11.2010 

№ 383 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською 

центральною районною лікарнею». 
Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Листопад 

19.11.2018 

Статистичні 

дані 

 

 

 

Заступник директора Департаменту                                                                                                                        С.І. Полторацька 
 


