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План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів обласної державної адміністрації на 2019 рік 
 

№ 

з/п 
Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття Строк підготовки 

Розробник 

проекту 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Розпорядження 

голови 

Чернігівської 

обласної 

державної 

адміністрації 

«Про внесення змін та доповнень до 

діючих розпоряджень голови 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації з цінових питань». 

Регулювання 

(встановлення) 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 

Департамент 

економічного 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

Проекти 

розпоряджень 

оприлюднювати-

муться на 

офіційному сайті 

Чернігівської 

обласної 

державної 

адміністрації. 

2.  Розпорядження 

голови 

Чернігівської 

обласної 

державної 

адміністрації 

«Про нормативи рентабельності на 

паливно-енергетичні ресурси 

(вугілля, торф паливний кусковий, 

дрова, газ скраплений), що 

відпускаються населенню для 

побутових потреб». 



№ 

з/п 
Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття Строк підготовки 

Розробник 

проекту 
Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Розпорядження 

голови 

Чернігівської 

обласної 

державної 

адміністрації 

«Про тарифи на платні послуги, що 

надають лікувально-профілактичні 

державні і комунальні заклади 

охорони здоров’я» (крім закладів 

охорони здоров’я МВС, окремих 

науково-дослідних установ 

Національної академії медичних 

наук, які є учасниками пілотного 

проекту щодо зміни механізму 

фінансового забезпечення надання 

медичної допомоги). 

(встановлення) 

цін/тарифів; 

- у разі порушення 

суб’єктами 

господарювання 

антимонопольного 

законодавства (за 

поданням 

Чернігівського 

обласного 

територіального 

відділення 

антимонопольного 

комітету України). 

4.  Розпорядження 

голови 

Чернігівської 

обласної 

державної 

адміністрації 

«Про граничні торговельні 

надбавки (націнки) на продукцію 

громадського харчування, що 

реалізується в загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних 

закладах». 

5.  Розпорядження 

голови 

Чернігівської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Про тарифи на деякі платні 

послуги, що надаються 

комунальним лікувально–

профілактичним закладом 

«Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня». 

Регулювання 

(встановлення) тарифів 

згідно з наданими 

Урядом 

повноваженнями. 

І квартал 

2019 року 

 

Департамент 

економічного 

розвитку 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Управління 

охорони 

здоров’я 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

6.  Розпорядження 

голови 

Чернігівської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Про тарифи на платні послуги, що 

надаються комунальним закладом 

«Новгород-Сіверська центральна 

районна лікарня імені                     

І.В. Буяльського» Новгород-

Сіверської районної ради 

Чернігівської області. 

 

 

В.о. директора Департаменту  

економічного розвитку облдержадміністрації                                                    С. ПОЛТОРАЦЬКА 


