
 

Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

 

від «19» січня 2021 р.                        м. Біла Церква                                                    №45 

 

 

 

 

 

Про внесення змін в додаток до рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 23 листопада 2021 року № 802 

«Про план діяльності виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління економіки Білоцерківської міської ради 

від 18 січня 2022 року № 16-89, відповідно до статті 27 та частини 12 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою встановлення 

економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги, виконавчий комітет міської ради 

вирішив:  

1. Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 23 листопада 2021 року №802 «Про план діяльності виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік», 

доповнивши його пунктами  8-17 наступного змісту: 

 

№ 

п/п 

 

Назва проєкту 

регуляторного акта 

Мета прийняття 

регуляторного акта 

Термін 

розробки 

регулято-

рного 

акта 

Найменування 

підрозділу 

відповідального за 

розробку проєкту 

регуляторного акта 

8.  Про встановлення 

тарифів на платні 

медичні послуги, що 

надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська 

міська лікарня №1» 

Встановлення тарифів 

на платні медичні 

послуги, що надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська 

міська лікарня №1» на 

економічно 

обґрунтованому рівні 

І-ІI 

квартал  

2022 року 

Управління охорони 

здоров’я 

Білоцерківської міської 

ради, Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська 

міська лікарня №1» 

9. Про встановлення 

тарифів на платні 

медичні послуги, що 

надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

Встановлення тарифів 

на платні медичні 

послуги, що надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська 

І-ІI 

квартал  

2022 року 

Управління охорони 

здоров’я 

Білоцерківської міської 

ради, Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська 
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ради «Білоцерківська 

міська лікарня №2» 

міська лікарня №2» на 

економічно 

обґрунтованому рівні 

міська лікарня №2» 

10. Про встановлення 

тарифів на платні 

медичні послуги, що 

надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська 

міська лікарня №3» 

Встановлення тарифів 

на платні медичні 

послуги, що надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська 

міська лікарня №3» на 

економічно 

обґрунтованому рівні 

І-ІI 

квартал  

2022 року 

Управління охорони 

здоров’я 

Білоцерківської міської 

ради, 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська 

міська лікарня №3» 

11. Про встановлення 

тарифів на платні 

медичні послуги, що 

надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська 

міська лікарня №4» 

Встановлення тарифів 

на платні медичні 

послуги, що надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська 

міська лікарня №4» на 

економічно 

обґрунтованому рівні 

І-ІI 

квартал  

2022 року 

Управління охорони 

здоров’я 

Білоцерківської міської 

ради, 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківська 

міська лікарня №4» 

12. Про встановлення 

тарифів на платні 

медичні послуги, що 

надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№1» 

Встановлення тарифів 

на платні медичні 

послуги, що надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№1» на економічно 

обґрунтованому рівні 

І-ІI 

квартал  

2022 року 

Управління охорони 

здоров’я 

Білоцерківської міської 

ради, 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської міської 

ради «Міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№1» 

13. Про встановлення 

тарифів на платні 

медичні послуги, що 

надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№2» 

Встановлення тарифів 

на платні медичні 

послуги, що надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№2» на економічно 

обґрунтованому рівні 

І-ІI 

квартал  

2022 року 

Управління охорони 

здоров’я 

Білоцерківської міської 

ради, Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської міської 

ради «Міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

№2» 

14. Про встановлення 

тарифів на платні 

медичні послуги, що 

надаються 

Встановлення тарифів 

на платні медичні 

послуги, що надаються 

в Комунальному 

І-ІI 

квартал  

2022 року 

Управління охорони 

здоров’я 

Білоцерківської міської 

ради, Комунальне 
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в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Дитяча 

стоматологічна 

поліклініка» 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Дитяча 

стоматологічна 

поліклініка» на 

економічно 

обґрунтованому рівні 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської міської 

ради «Дитяча 

стоматологічна 

поліклініка» 

15. Про встановлення 

тарифів на платні 

медичні послуги, що 

надаються в 

Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський 

пологовий будинок» 

Встановлення тарифів 

на платні медичні 

послуги, що надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський 

пологовий будинок» на 

економічно 

обґрунтованому рівні 

І-ІI 

квартал  

2022 року 

Управління охорони 

здоров’я 

Білоцерківської міської 

ради, 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський 

пологовий будинок» 

16. Про встановлення 

тарифів на платні 

медичні послуги, що 

надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківське 

міське 

патологоанатомічне 

бюро» 

Встановлення тарифів 

на платні медичні 

послуги, що надаються 

в Комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківське 

міське 

патологоанатомічне 

бюро» на економічно 

обґрунтованому рівні 

 

І-ІI 

квартал  

2022 року 

Управління охорони 

здоров’я 

Білоцерківської міської 

ради, Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківське 

міське 

патологоанатомічне 

бюро» 

17. Про встановлення 

тарифів на послуги з 

користування 

громадськими 

вбиральнями 

Встановлення 

економічно 

обґрунтованих тарифів 

на послуги 

І-ІІ 

квартал 

2022 року 

Департамент житлово-

комунального 

господарства 

Білоцерківської міської 

ради, комунальне 

підприємство 

Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківський 

міський парк культури 

та відпочинку імені 

Т.Г. Шевченка» 

 

2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської 

ради оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                       Геннадій ДИКИЙ 


