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План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів 

Чернігівської обласної державної адміністрації на 2020 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. 
22.01.2018 

№ 31 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Бахмацькою 

центральною районною лікарнею». 

Повторне 

Департамент розвитку 

економіки та сільського 

господарства обласної 

державної адміністрації 

Лютий 

08.02.2020 

Статистичні 

дані 

2. 
24.01.2018 

№ 37 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Козелецькою 

центральною районною лікарнею». 

Повторне 

Департамент розвитку 

економіки та сільського 

господарства обласної 

державної адміністрації 

Лютий 

15.02.2020 

Статистичні 

дані 

3. 
30.01.2015 

№ 26 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги з проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій, що надаються 

лікарнею № 4 Чернігівської міської ради». 

Періодичне 

Департамент розвитку 

економіки та сільського 

господарства обласної 

державної адміністрації 

Лютий 

24.02.2020 

Статистичні 

дані 

4. 
03.05.2012 

№ 149 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Ніжинською 

центральною районною лікарнею». 
Періодичне 

Департамент розвитку 

економіки та сільського 

господарства обласної 

державної адміністрації 

Травень 

25.05.2020 

Статистичні 

дані 

5. 
06.10.2009 

№ 338 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Прилуцькою 

центральною районною лікарнею». 
Періодичне 

Департамент розвитку 

економіки та сільського 

господарства обласної 

державної адміністрації 

Жовтень 

20.10.2020 

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. 
26.07.2018 

№ 424 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом «Сосницька 

центральна районна лікарня» Сосницької районної 

ради». 

Повторне 

Департамент розвитку 

економіки та сільського 

господарства обласної 

державної адміністрації 

Серпень 

16.08.2020 

Статистичні 

дані 

7. 
29.08.2018 

№ 492 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються Сновською 

центральною районною лікарнею Сновської міської ради 

Сновського району Чернігівської області». 

Повторне 

Департамент розвитку 

економіки та сільського 

господарства обласної 

державної адміністрації 

Вересень 

27.09.2020 

Статистичні 

дані 

8. 

16.11.2009 

№ 387  

 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом «Варвинська 

центральна районна лікарня». 

Періодичне 

Департамент розвитку 

економіки та сільського 

господарства обласної 

державної адміністрації 

Грудень 

08.12.2020 

Статистичні 

дані 

9. 
07.12.2009 

№ 413 

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, 

що надаються комунальним лікувально-профілактичним 

закладом „Бобровицька центральна районна лікарня”». 

Періодичне 

Департамент розвитку 

економіки та сільського 

господарства обласної 

державної адміністрації 

Грудень 

12.12.2020 

Статистичні 

дані 

10 
06.12.2018 

№ 737 

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 розвитку 

економіки та сільського 

господарства обласної 

державної адміністрації 

Грудень 

27.12.2018 

Статистичні 

дані 
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