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14.03.2017 року
ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Черкаської міської 
ради від 28.08.2013 №944 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються 
закладами охорони здоров’я комунальної форми власності міста Черкаси» зі змінами 
більшості його положень рішеннями виконавчого комітету Черкаської міської ради від 
15.09.2015 №963, від 20.10.2015 №1145.

2. Виконавець заходів з відстеження: департамент охорони здоров’я та медичних 
послуг Черкаської міської ради.

3. Ціль прийняття рішення:
регуляторний акт спрямований на врегулювання тарифів на платні послуги, які 

надаються закладами охорони здоров’я міста юридичним особам на договірній основі; 
розвиток співпраці закладів охорони здоров’я зі страховими компаніями; створення 
додаткових умов для розширення асортименту платних медичних -послуг на законних 
підставах і, як результат, зменшення навантаження на бюджет і збільшення надходжень 
до місцевого бюджету в спеціальний фонд.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 2013-2016 роки.
5. Тип відстеження: повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз статистичних даних, 

фінансових показників діяльності закладів охорони здоров’я комунальної форми власності 
міста Черкаси.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
способи одержання даних: відстеження результативності цього регуляторного акта 
проведено шляхом обробки аналітичних матеріалів, наданих суб’єктами господарювання.

8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення:
- кількість наданих платних послуг:

Кількість платних послуг Абсолютний приріст/ 
зменшення у 2016 році до 

2013 року (+/-)

Відносний приріст/ 
зменшення у 2016 році 

до 2013 року (+/-)
2013
рік

2014
рік

2015
рік

2016
рік

163168 141412 136661 147937 -15231 - 9,3

- обсяги надходжень до спеціального фонду бюджету від надання платних послуг 
закладами охорони здоров’я міста:__________ _______________________________________
Сума коштів, отриманих від надання платних 

послуг
Абсолютний приріст/ 

зменшення у 2016 році 
до 2013 року (+/-)

Відносний приріст/ 
зменшення у 2016 
році до 2013 року 

(+/-)
2013 рік, 
тис.грн.

2014 рік, 
тис.грн.

2015 рік, 
тис.грн.

2016 рік, 
тис.грн.

5220,3 5473,6 6245,1 7021,4 1801,1 34,5
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- профілактика захворювань:
Зниження рівня загальної захворюваності населення у порівнянні з попереднім роком

2013 рік, %. 2014 рік, %. 2015 рік, %. 2016 рік, %.
1,4 3,0 1,4 1,9

- покращення матеріально-технічного забезпечення медичних закладів:
Сума коштів, отриманих як плата за послуги, 

використаних на придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування

Абсолютний приріст/ 
зменшення у 2016 

році до 2013 року (+/-)

Відносний приріст/ 
зменшення у 2016 
році до 2013 року 

(+/-)2013 рік, 
тис.грн.

2014 рік, 
тис.грн.

2015 рік, 
тис.грн.

2016 рік, 
тис.грн.

131,4 163,3 369,1 217,9 86,5 65,8

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей:

В результаті прийняття регуляторного акта частково досягнуто основної цілі -  
врегулювання тарифів на платні послуги, які надаються закладами охорони здоров’я міста 
юридичним особам на договірній основі; розвиток співпраці закладів охорони здоров’я зі 
страховими компаніями; створення додаткових умов для розширення асортименту 
платних медичних послуг на законних підставах.

За рахунок надходжень від платних послуг зменшено навантаження на загальний 
фонд бюджету. Досягнутий кінцевий результат в частині збільшення надходжень до 
спеціального фонду місцевого бюджету. Обсяг фінансових надходжень до спеціального 
фонду бюджету у 2016 році збільшився на 34,5% порівняно з 2013 роком.

Кількість наданих послуг у 2016 році зменшилась на 9,3%, порівняно з 2013 роком, 
протягом якого діяли тарифи, затверджені рішенням виконавчого- комітету Черкаської 
міської ради від 10.07.2012 №1015 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що 
надаються лікувально-профілактичними закладами та комунальними некомерційними 
підприємствами міста», у зв’язку з виключенням з переліку платних лабораторних, 
діагностичних та консультативних послуг за зверненнями громадян, що надаються без 
направлення лікарів.

За рахунок проведення періодичних профілактичних медичних оглядів щороку 
досягається зниження рівня загальної захворюваності населення. Сума коштів, отриманих 
як плата за послуги, використаних на придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування, у 2016 році збільшилась на 65,8% порівняно з 2013 роком. Проте за 
рахунок збільшення розриву між рівнем реальної заробітної плати та заробітної плати, 
закладеної у діючих тарифах, обсяг видатків на покращення матеріально-технічного 
забезпечення медичних закладів у 2016 році зменшився, порівняно з 2015 роком.

Директор департаменту


