
Перелік чинних регуляторних актів Чернігівської обласної державної адміністрації 
(станом на 01.04.2021) 

№ 

п/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний 

номер 

обласного 

управління 

юстиції 

Відстеження 

 базове повторне періодичне 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Розпорядження голови облдержадміністрації від 21.02.2007 № 56 

«Про норматив рентабельності на торф паливний кусковий» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

4/627 

від 03.03.2007 

Оприлюднене 

19.02.2007 

Оприлюднене 

23.03.2009 

Оприлюднене 

27.02.2012, 

27.02.2015, 

27.02.2018, 

26.02.2021 

2.  
Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.04.2008 

№ 141 «Про норматив рентабельності на дрова для населення» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

13/674 

від 25.04.2008 

Оприлюднене 

16.04.2008 

Оприлюднене 

06.05.2010 

Оприлюднене 

29.04.2013, 

28.04.2016 

25.04.2019 

3.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.11.2008 

№ 400 «Про встановлення граничних торговельних надбавок 

(націнок) на продукцію громадського харчування, що 

реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних 

навчальних закладах» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

60/721 

від 09.12.2008 

Оприлюднене 

10.12.2008 

Оприлюднене 

28.10.2010 

Оприлюднене 

28.10.2013, 

27.10.2016 

24.10.2019 

4.  
Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.10.2009 

№ 338 «Про тарифи на платні послуги, що надаються 

Прилуцькою центральною районною лікарнею»  

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

55/784 

від 28.10.2009 

Оприлюднене 

03.11.2009 

Оприлюднене 

02.11.2011 

Оприлюднене 

23.10.2014, 

20.10.2017 

16.10.2020 

5.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 07.12.2009 

№ 413 «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні 

послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним 

закладом «Бобровицька центральна районна лікарня»»  

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

65/794 

від 18.12.2009 

Оприлюднене 

24.12.2009 

Оприлюднене 

14.12.2011 

Оприлюднене 

12.12.2014, 

12.12.2017 

10.12.2020 

6.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 24.12.2009 

№ 452 «Про торговельну надбавку на вугілля, що реалізується ПП 

«ІнтерТопСервіс», м. Бахмач»  

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

2/796 

від 21.01.2010 

Оприлюднене 

22.01.2010 

Оприлюднене 

24.01.2012 

Оприлюднене 

23.01.2015, 

23.01.2018, 

22.01.2021 



№ 

п/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний 

номер 

обласного 

управління 

юстиції 

Відстеження 

 базове повторне періодичне 

1 2 3 4 5 6 7 

7.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 02.11.2010 

№ 383 «Про тарифи на платні послуги, що надаються 

Чернігівською центральною районною лікарнею»  

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

31/825 

від 25.11.2010 

Оприлюднене 

30.11.2010 

Оприлюднене 

28.11.2012 

Оприлюднен

е 

19.11.2015 

14.11.2018 

8.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 16.02.2011 № 48 

«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»» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

10/836 

від 10.03.2011 

Оприлюднене 

11.03.2011 

Оприлюднене 

06.03.2013 

Оприлюднен

е 

04.03.2016 

28.02.2019 

9.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 17.07.2013 

№ 297 «Про тарифи на платні послуги, що надаються 

комунальним закладом «Куликівська центральна районна 

лікарня» Куликівської районної ради Чернігівської області»  

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

17/942 

від 07.08.2013 

Оприлюднене 

09.08.2013 

Оприлюднене 

28.07.2015 

Оприлюднене 

24.07.2018 

10.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.09.2013 

№ 391 «Про визнання таким, що втратило чинність 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 

червня 2008 року № 227» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

23/948 

від 25.09.2013 

Оприлюднене 

01.10.2013 
не 

застосовується 

не 

застосовується 

11.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 15.06.2017 

№ 276 «Про тарифи на платні послуги, що надаються 

Городнянською центральною районною лікарнею» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

42/1131 

від 29.06.2017 

Оприлюднене 

05.07.2017 

Оприлюднене 

26.06.2019 
- 

12.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.11.2017 

№ 576 «Про тарифи на платні послуги, що надаються 

Чернігівською  міською лікарнею № 2 Чернігівської міської ради» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

69/1158 

від 28.11.2017 

Оприлюднене 

04.12.2017 

Оприлюднене 

04.12.2019 
- 

13.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.01.2018 № 31 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються Бахмацькою 

центральною районною лікарнею» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

9/1182 

від 01.02.2018 

Оприлюднене 

05.02.2018 

Оприлюднене 

06.02.2020 
- 



№ 

п/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний 

номер 

обласного 

управління 

юстиції 

Відстеження 

 базове повторне періодичне 

1 2 3 4 5 6 7 

14.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2018 № 37 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються Козелецькою 

центральною районною лікарнею» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

12/1185 

від 06.02.2018 

Оприлюднене 

09.02.2018 

Оприлюднене 

13.02.2020 
- 

15.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.07.2018 № 424 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом «Сосницька центральна 

районна лікарня» Сосницької районної ради» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

46/1219 

від 08.08.2018 

Оприлюднене 

10.08.2018 

Оприлюднене 

14.08.2020 
- 

16.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.08.2018 № 492 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються Сновською 

центральною районною лікарнею Сновської міської ради 

Сновського району Чернігівської області» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

53/1226 

від 19.09.2018 

Оприлюднене 

20.09.2018 

Оприлюднене 

23.09.2020 
- 

17.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.09.2018 № 553 

«Про втрату чинності розпорядження голови Чернігівської 

обласної державної адміністрації від 05 лютого 2007 року № 30» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

56/1229 

від 05.10.2018 

Оприлюднене 

10.10.2018 
не 

застосовується 

не 

застосовується 

18.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 06.12.2018 № 737 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом «Ніжинська центральна 

міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської 

ради Чернігівської області» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

77/1250 

від 18.12.2018 

Оприлюднене 

21.12.2018 

Оприлюднене 

22.12.2020 
- 

19.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.02.2019 № 91 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом «Носівська центральна 

районна лікарня імені Ф.Я. Примака» Носівської районної ради» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

24/1284 

від 05.03.2019 

Оприлюднене 

12.03.2019 

Оприлюднене 

12.03.2021 
- 

20.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.02.2019 № 92 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

лікувально-профілактичним закладом «Ічнянська центральна 

районна лікарня»» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

25/1285 

від 12.03.2019 

Оприлюднене 

18.03.2019 

Оприлюднене 

18.03.2021 
- 



№ 

п/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний 

номер 

обласного 

управління 

юстиції 

Відстеження 

 базове повторне періодичне 

1 2 3 4 5 6 7 

21.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.03.2019 № 137 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

закладом «Новгород-Сіверська центральна районна лікарня імені 

І.В. Буяльського» Новгород-Сіверської районної ради 

Чернігівської області» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

26/1286 

від 26.03.2019 

Оприлюднене 

01.04.2019 
- - 

22.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.09.2019 № 508 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівська міська лікарня № 3» 

Чернігівської міської ради» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

94/1354 

від 13.09.2019 

Оприлюднене 

18.09.2019 
- - 

23.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.10.2019 № 594  

«Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівська міська лікарня № 1» 

Чернігівської міської ради» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

136/1396 

від 11.11.2019 

Оприлюднене 

13.11.2019 
- - 

24.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.01.2020 № 46 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради»  

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

23/23, 24/24, 

25/25, 26/26, 

27/27 

від 11.02.2020 

Оприлюднене 

18.02.2020 
- - 

25.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.01.2020 № 47 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Семенівська центральна районна 

лікарня» Семенівської районної ради Чернігівської області» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

28/28, 29/29, 

30/30, 31/31 

від 11.02.2020 

Оприлюднене 

18.02.2020 
- - 

26.  

Розпорядження голови облдержадміністрації від 25.03.2020 № 178 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Борзнянська центральна районна 

лікарня» Борзнянської районної ради Чернігівської області» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

92/92, 93/93, 

94/94, 95/95 

від 09.04.2020 

Оприлюднене 

13.04.2020 
- - 



№ 

п/п 
Назва регуляторного акта Розробник 

Реєстраційний 

номер 

обласного 

управління 
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Відстеження 

 базове повторне періодичне 

1 2 3 4 5 6 7 

27.  

Розпорядження голови Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 03.07.2020 № 338 «Про тарифи на платні 

послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Варвинська центральна районна лікарня» 

Варвинської районної ради Чернігівської області» 

Департамент 

розвитку економіки 

та сільського 

господарства ОДА 

147/147, 

148/148, 

149/149, 

150/150 

від 14.07.2020 

 

Оприлюднене 

20.07.2020 
- - 

28.  

Розпорядження голови Чернігівської обласної державної  

адміністрації від 16.01.2021 № 39 «Про встановлення розміру 

плати за участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусних 

маршрутах загального користування». 

 

 

Департамент 

енергоефективності, 

транспорту, зв’язку 

та житлово-

комунального 

господарства ОДА 

10/263           

від 25.01.2021 
- - - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


