
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Заступник голови обласної державної 

адміністрації 

________________  Н. Романова 

“  11  ”  січня 2019 року 

 

План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів 

Чернігівської обласної державної адміністрації на 2019 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. 
07.02.2017 

№ 66 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом “Чернігівська 

міська лікарня № 3” Чернігівської міської ради». 

Повторне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Лютий 

02.03.2019 

Статистичні 

дані 

2. 
16.02.2011 

№ 48 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

встановлення граничних торговельних надбавок 

(націнок) на продукцію громадського харчування, що 

реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних 

навчальних закладах комунальним підприємством 

Прилуцької міської ради комбінатом шкільного 

харчування „Шкільний”». 

Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Березень 

04.03.2019 

Статистичні 

дані 

3. 
17.03.2014 

№ 74 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на медичне обслуговування для окремих 

категорій споживачів, що надається міською 

стоматологічною поліклінікою Чернігівської міської 

ради». 

Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Квітень 

15.04.2019 

Статистичні 

дані 

4. 
14.04.2008 

№ 141 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

норматив рентабельності на дрова для населення». 
Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Квітень 

28.04.2019 

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 

5. 
08.06.2017 

№ 260 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською 

міською лікарнею № 1 Чернігівської міської ради». 
Повторне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Липень 

06.07.2019 

Статистичні 

дані 

6. 
15.06.2017 

№ 276  

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Городнянською 

центральною районною лікарнею». 
Повторне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Липень 

06.07.2019 

Статистичні 

дані 

7. 
15.06.2017 

№ 277 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на деякі платні послуги, що надаються 

Чернігівською міською лікарнею № 1 Чернігівської 

міської ради». 

Повторне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Липень 

06.07.2019 

Статистичні 

дані 

8. 
18.07.2011 

№ 244 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються обласним 

комунальним лікувально-профілактичним закладом 

„Прилуцький наркологічний диспансер”». 

Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Липень 

20.07.2019 

Статистичні 

дані 

9. 
22.07.2011 

№ 254 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються обласним 

комунальним лікувально-профілактичним закладом 

„Ніжинський наркологічний диспансер”». 

Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Серпень 

11.08.2019 

Статистичні 

дані 

10 
25.07.2017 

№ 344 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги з проведення профілактичних 

медичних оглядів, що надаються Чернігівською міською 

лікарнею № 1 Чернігівської міської ради». 

Повторне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Серпень 

24.08.2019 

Статистичні 

дані 

11 
30.08.2017 

№ 427 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом “Прилуцька 

центральна міська лікарня”». 

Повторне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Вересень 

14.09.2019 

Статистичні 

дані 

12 
19.11.2008 

№ 400 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

встановлення граничних торговельних надбавок 

(націнок) на продукцію громадського харчування, що 

реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних 

навчальних закладах». 

Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Жовтень 

27.10.2019 

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 

13 
06.10.2014 

№ 579 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються лікарнею № 4 

Чернігівської міської ради». 
Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Жовтень 

27.10.2019 

Статистичні 

дані 

14 
13.11.2017 

№ 576 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською  

міською лікарнею № 2 Чернігівської міської ради». 
Повторне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Грудень 

07.12.2019 

Статистичні 

дані 

15 
09.12.2008 

№ 425 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом „Ічнянська 

центральна районна лікарня”». 

Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Грудень 

15.12.2019 

Статистичні 

дані 

16 
01.12.2014 

№ 704 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги з проведення профілактичних 

психіатричних медичних оглядів, передрейсових та 

післярейсових медичних оглядів водіїв, що надаються 

Ніжинською центральною районною лікарнею». 

Періодичне 

Департамент 

економічного розвитку 

обласної державної 

адміністрації 

Грудень 

15.12.2019 

Статистичні 

дані 

 

 

 

Директор Департаменту                                                                                                                                 О. ХОМИК 
 


