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Чернігівська область 

станом на 08 грудня 2021 року 
Повноваження 

облдержадміністрації, 

визначені 

Кабінетом Міністрів 

України 

Виконання 

наданих повноважень (чинні розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації) 

Дата 

введення 

в дію 

Постанова КМУ  

 від 25.12.1996 № 1548  

(із змінами і 

доповненнями): 
п.12. Рада міністрів 

Автономної Республіки 

Крим, обласні, 

Київська та 

Севастопольська міські 

державні адміністрації 

регулюють 

(встановлюють): 

 

 

торговельні 

(постачальницько-

збутові) надбавки, 

нормативи 

рентабельності на 

паливно-енергетичні 

ресурси (вугілля, 

вугільні брикети, 

паливо пічне побутове, 

гас освітлювальний, 

торф паливний 

кусковий, дрова, 

торф'яні брикети, газ 

скраплений), що 

відпускаються 

населенню для 

Торф паливний кусковий 

- від 21.02.2007 № 56 «Про норматив рентабельності на торф паливний кусковий» (розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації від 10.05.2018 № 251 втратило чинність в частині 

встановлення нормативу рентабельності на торф паливний кусковий, що відпускається населенню для 

побутових потреб виробничою дільницею «Ракита», на рівні 7 %); 
- норматив рентабельності для майстерної дільниці «Немигівкаторф», майстерної дільниці 

«Городняторф» - 7%. 

24.03.2007 

 

зміни 

04.06.2018 

 

Дрова 

від 14.04.2008 № 141 «Про норматив рентабельності на дрова для населення»: 

- на рівні не вище 5%. 
08.05.2008 

Скраплений газ 

від 19.10.2018 № 586 «Про норматив рентабельності на газ скраплений, що відпускається населенню 

для побутових потреб»: 
- норматив рентабельності на рівні 10% власних витрат для ТОВ «ХАРКІВРЕГІОНГАЗ»; 

від 20.05.2019 № 288 «Про норматив рентабельності на газ скраплений, що відпускається населенню 

для побутових потреб ТОВ «КОМПОБУТГАЗ»»: 

- норматив рентабельності на рівні 5% власних витрат для ТОВ «КОМПОБУТГАЗ». 

13.11.2018 
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Повноваження 

облдержадміністрації, 

визначені 

Кабінетом Міністрів 

України 

Виконання 

наданих повноважень (чинні розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації) 

Дата 

введення 

в дію 

побутових потреб; Вугілля 

від 24.12.2009 № 452 - «Про торговельну надбавку на вугілля, що реалізується ПП «ІнтерТопСервіс» 

м. Бахмач»: 

- торговельна надбавка не вище 15% ціни франко станція одержувача. 

28.01.2010 

2009 рік 

від 07.12.2009 № 413 – «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються 

комунальним лікувально-профілактичним закладом “Бобровицька центральна районна лікарня”»; 

25.12.2009 

2014 рік 

від 01.12.2014 № 701 – «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються 

комунальним закладом “Коропська центральна районна лікарня” Коропської районної ради»; 

25.12.2014 

2015 рік 

від 30.01.2015 № 27 – «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються 

Остерською районною лікарнею»; 

26.02.2015 

2017 рік 

від 16.05.2017 № 227 – «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються 

Корюківською центральною районною лікарнею Корюківської районної ради Чернігівської області»; 
01.06.2017 

від 13.11.2017 № 576 – «Про тарифи на платні послуги, що надаються Чернігівською міською 

лікарнею № 2 Чернігівської міської ради»; 
07.12.2017 

2018 рік 

від 11.05.2018 № 257 – «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються 

Сновською центральною районною лікарнею Сновської міської ради Сновського району Чернігівської 

області»; 

04.06.2018 

від 04.06.2018 № 315 – «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються 

комунальним лікувально-профілактичним закладом “Ічнянська центральна районна лікарня”»; 
17.06.2018 

від 04.06.2018 № 316 – «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються 

комунальною організацією (установою, закладом) Талалаївською центральною районною лікарнею»; 
17.06.2018 

від 23.07.2018 № 411 – «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються 

комунальним закладом охорони здоров’я “Менська центральна районна лікарня” Менської районної 

ради»; 

14.08.2018 

від 26.07.2018 № 424 – «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-

профілактичним закладом “Сосницька центральна районна лікарня” Сосницької районної ради»; 
16.08.2018 



 3 

Повноваження 

облдержадміністрації, 

визначені 

Кабінетом Міністрів 

України 

Виконання 

наданих повноважень (чинні розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації) 

Дата 

введення 

в дію 

від 13.08.2018 № 460 – «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються 

комунальним лікувально-профілактичним закладом “Сосницька центральна районна лікарня” 

Сосницької районної ради»; 

27.08.2018 

від 29.08.2018 № 492 – «Про тарифи на платні послуги, що надаються Сновською центральною 

районною лікарнею Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області»; 
27.09.2018 

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»; 

27.12.2018 

2019 рік 

від 22.02.2019 № 92 – «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-

профілактичним закладом «Ічнянська центральна районна лікарня»»; 

21.03.2019 

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»; 

04.04.2019 

від 05.09.2019 № 508 – «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Чернігівська міська лікарня № 3» Чернігівської міської ради»; 
19.09.2019 

від 20.12.2019 № 744 – «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Бахмацька центральна районна лікарня» Бахмацької 

районної ради Чернігівської області». 

27.12.2019 

2020 рік 

від 27.01.2020 № 46 – «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради»; 

 

20.02.2020 

від 25.03.2020 № 178 - «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Борзнянська центральна районна лікарня» Борзнянської районної ради Чернігівської 

області»; 

16.04.2020 

 від 03.07.2020 № 338 - «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Варвинська центральна районна лікарня» Варвинської районної ради Чернігівської 

області»; 

23.07.2020 

від 21.07.2020 № 384 - «Про тарифи на деякі діагностичні послуги за зверненням громадян, що 

надаються без направлення лікаря комунальним некомерційним підприємством «Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня» Чернігівської обласної ради»; 

05.08.2020 

 2021 рік 

від 17.03.21 № 133 - «Про тарифи на деякі платні послуги, що надаються комунальним 
01.04.2021 
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Повноваження 

облдержадміністрації, 

визначені 

Кабінетом Міністрів 

України 

Виконання 

наданих повноважень (чинні розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації) 

Дата 

введення 

в дію 

некомерційним підприємством «Прилуцька центральна районна лікарня» Прилуцької районної ради 

Чернігівської області» 

 від 17.03.21 № 134 - «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Прилуцька центральна районна лікарня» Прилуцької районної ради Чернігівської 

області» 

08.04.2021 

 від 30.03.21 № 308 - «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської 

області» 

22.04.2021 

 від 11.05.2021 № 613 «Про тарифи на платні стоматологічні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної 

ради Чернігівської області»; 

25.05.2021 

 від 11.05.2021 № 614 «Про тарифи на деякі платні послуги, що надаються комунальним 

некомерційним підприємством «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної 

ради Чернігівської області»; 

26.06.2021 

 від 16.08.2021 № 828 «Про затвердження Тарифів на деякі платні послуги, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Чернігівський обласний центр крові» Чернігівської 

обласної ради»; 

02.09.2021 

 від 19.10.2021 № 983 «Про тарифи на деякі платні стоматологічні послуги, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка» 

Чернігівської обласної ради. 

29.09.2021 

граничні торговельні 

надбавки (націнки) на 

продукцію 

громадського 

харчування, що 

реалізується в 

загальноосвітніх,  

професійно-технічних 

та вищих навчальних 

закладах (пункт 12 

доповнено абзацом 

від 19.11.2008 № 400 – «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на 

продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних 

навчальних закладах» (розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.02.2011 №48 втратило 

чинність в частині встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на продукцію 

громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 

закладах комунального підприємства Прилуцької міської ради комбінатом шкільного харчування 

“Шкільний”): 

націнки на сировину та продукти для приготування продукції власного виробництва – 45%; 

надбавки на покупні товари (готова до споживання продукція галузей харчової промисловості та 

сільського господарства, яка реалізується підприємствами громадського харчування без кулінарної 

обробки) – 20%. 

19.12.2008 

 

зміни 

19.03.2011 
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Повноваження 

облдержадміністрації, 

визначені 

Кабінетом Міністрів 

України 

Виконання 

наданих повноважень (чинні розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації) 

Дата 

введення 

в дію 

згідно з Постановою 

КМУ № 276 від 

26.03.2008). 

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”»: 

націнки на сировину та продукти для приготування продукції власного виробництва – 50%; 

надбавки на покупні товари (готова до споживання продукція галузей харчової промисловості та 

сільського господарства, яка реалізується підприємствами громадського харчування без кулінарної 

обробки) – 25%. 

19.03.2011 

від 16.07.2019 № 410 – «Про встановлення граничних торговельних надбавок (націнок) на 

продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх навчальних закладах 

комунальним торгівельно-виробничим підприємством «Школяр» у м. Ніжині»: 

націнки на сировину та продукти для приготування продукції власного виробництва – 55%; 

надбавки на покупні товари (готова до споживання продукція галузей харчової промисловості та 

сільського господарства, яка реалізується підприємствами громадського харчування без кулінарної 

обробки) – 30%. 

 

п. 14. За погодженням з 

Радою міністрів 

Автономної Республіки 

Крим, обласними, 

Київською і 

Севастопольською 

міськими державними 

адміністраціями 

затверджуються 

тарифи на перевезення 

пасажирів і багажу 

залізничним 

транспортом у 

приміському 

сполученні - 

управліннями 

залізниць.  

Останнє погодження підвищення тарифів відбулося: 

Південно-Західна залізниця – лист-погодження від 10.03.2020 № 01-01-18/1655; 

Південна залізниця – лист-погодження від 17.02.2016 № 02-09/797. 
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