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16.09.2019 року
ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Черкаської міської 
ради від 10.09.2019 №1003 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються 
закладами охорони здоров’я комунальної форми власності міста Черкаси».

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

3. Цілі прийняття рішення:
Головна ціль даного регуляторного акта -  надання якісних послуг за економічно 

обгрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам, а також:
• реалізація повноважень виконавчого комітету, наданих Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», щодо недопущення необгрунтованого зростання вартості медичних 
послуг;

• залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування закладів 
охорони здоров’я міста;

.• забезпечення прозорості при розрахунках із страховими компаніями, суб’єктами 
господарювання за договорами, громадянами, іноземними громадянами за переліком, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»;

• необхідність запровадження економічно обґрунтованих тарифів на медичні послуги, які 
слугуватимуть визначенню необхідних коштів для фінансування медичних закладів при 
розрахунках за медичну допомогу населенню, що оплачується державою.

Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором охорони здоров'я, 
комунальні медичні заклади повинні використовувати найновітніші світові досягнення медичної 
науки і практики для успішного вирішення проблем діагностики, профілактики та лікування 
виявлених захворювань. Це необхідно для своєчасного проведення підвищення кваліфікації 
персоналу, поліпшення необхідного рівня матеріально-технічного забезпечення та ійших 
показників, які гарантують надання якісних послуг населенню. Виконання цих завдань можливе 
лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел їх надходження є платні медцчні 
послуги.

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 12 вересня 2019 року цр 16 
вересня 2019 року.

5. Тип відстеження: базове відстеження.
6. Методи одержання результативності відстеження: статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних:
Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» повідомлення про оприлюднення, проект регуляторного акта та аналіз 
його регуляторного впливу з метою отримання зауважень були оприлюднені на офіційному 
порталі міської ради, міського голови, виконавчого комітету (http://chmr. gov.ua) та на сайті 
департаменту охорони здоров’я та медичних послуг (http://medstatcher.at.ua) в розділі «Доступ до 
публічної інформації -  Регуляторна діяльність -  Оприлюднення проектів регуляторних актів та 
аналізу регуляторного впливу» для отримання пропозицій та зауважень протягом одного місяця.
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На виконання доручення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 19.06.2019 року були 
доопрацьовані додатки до проекту рішення «Про встановлення тарифів на платні послуги, що 
надаються? закладами охорони здоров’я комунальної форми власності міста Черкаси» в частині 
визначення розмірів податку на додану вартість та загальної вартості послуг з урахуванням норм 
податкового законодавства щодо податку на додану вартість та податкового статусу закладу- 
надавача послуг, а також окремі назви послуг були приведені у відповідність до Тимчасового 
галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних' операцій, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2007 №67. Впродовж місяця з дня 
оприлюднення проекту рішення на адресу департаменту охорони здоров’я та медичних послуг 
Черкаської міської ради зауважень та пропозицій до нього від інших фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань, не надходило.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу 
статичної та фінансової інформації закладів охорони здоров’я за визначеними показниками:

- кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акту, яким встановлюються 
тарифи на платні медичні послуги відповідно до вимог чинного законодавства;

- кількість платних послуг (окрім медичної допомоги, яка надається безкоштовно), які 
надаватимуться фізичним та/або юридичним особам;

- розмір надходжень до міського бюджету (надходжень до спеціального фонду закладів в 
частині власних надходжень);

- час на виконання вимог акта суб’єктами господарювання та фізичними особами;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з положеннями даного 

регуляторного акту.
Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладам залучити для розвитку додаткові 

кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, забезпечити покриття першочергових потреб 
закладів та компенсувати витрати, пов’язані з наданням медичних послуг. Введення рішенням 
регульованих тарифів на послуги забезпечить можливість користуватись ними широким верствам 
населення і спрямовано на забезпечення соціальної захищеності громадян та забезпечення 
належної якості послуг.

Наслідком дії регуляторного акта є встановлення на економічно-обґрунтованому рівні 
тарифів на платні медичні послуги, впровадження нових сучасних технологій, діагностики і 
лікування, збільшення надходжень до бюджету тощо.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
- кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акту, яким встановлюються 

тарифи на платні медичні послуги відповідно до вимог чинного законодавства - 12 комунальних 
закладів;

- кількість наданих платних послуг: кількість наданих послуг порівняно з 2018 роком 
збільшиться приблизно на 10,7 відсотків (до рівня 2016 року) за рахунок розширення переліку 
платних послуг;__________________________  '

2018 рік (факт) 2020 рік (прогноз) -•
132067 147937

- розмір доходів закладів охорони здоров’я міста за надані платні медичні послуги: розмір 
коштів, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаний з 
виконанням вимог акта, за рахунок збільшення вартості послуг у порівнянні з відповідними 
тарифами, що діяли до прийняття цього регуляторного акту, збільшиться приблизно на 46,9 
відсотки; за рахунок збільшення кількості послуг збільшиться приблизно на 10,7 відсотків Ід о  
рівня 2016 року);__________________________ _______________________________________________

2018 рік (факт), тис.грн. 2020 рік (прогноз), тис.грн.
7617,5 12387,4

- час на виконання вимог акта суб’єктами господарювання та фізичними особами -  
виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання, на яких він 
поширюється, додаткових витрат, не передбачених законодавством України;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з положеннями даного 
регуляторного акту: вище середнього, оскільки всі зацікавлені особи (суб’єкти господарювання та 
фізичні особи), мали можливість ознайомитись з проектом регуляторного акта та аналізом його 
регуляторного впливу, які були оприлюднені на офіційному порталі міської ради, міського голови, 
виконавчого комітету ((http://chmr.gov.ual та на сайті департаменту охорони здоров’я та медичних

http://chmr.gov.ual


послуг (http://medstatcher.at.ua4). в розділі «Регуляторна діяльність» з метою отримання зауважень; 
до того ж, після прийняття рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 10.09.2019 
№1003 «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я 
комунальної форми власності міста Черкаси» буде опубліковано в друкованих засобах масової 
інформації та оприлюднене на офіційному порталі міської ради, міського голови, виконавчого 
комітету fhttp://chmr.gov.ua) в розділах «Рішення виконавчого комітету» та «Регуляторна 
діяльність», а також на сайті департаменту охорони здоров’я та медичних послуг 
('http://medstatcher.at.ual в розділах «Платні послуги закладів охорони здоров’я» та «Регуляторна 
діяльність» і на сайтах відповідних закладів охорони здоров’я міста.

9. Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності 
регуляторного акта:

Повторне відстеження результативності регуляторного акта % де здійснюватися не пізніше 
двох років з дня набрання чинності даного регуляторного акту, за результатами якого можна 
здійснювати порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення 
неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись раз на 
кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності 
цього акту.

Після виконання відповідних заходів готуються звіти про відстеження результативності 
регуляторного акту, які оприлюднюються на офіційному порталі міської ради, міського голови, 
виконавчого комітету ('http://chmr.gov.ual.

Контроль за виконанням вимог регуляторного акта покладено на департамент охорони 
здоров я та медичних послуг Черкаської міської ради.

Директор департаменту
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