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ЗВІТ

& про відстеження результативності регуляторного акта

1. Назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Черкаської 
міської ради від 06.06.2017 №554 «Про встановлення тарифів на платні послуги, 
що надаються закладами охорони здоров’я комунальної форми власності міста 
Черкаси» зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Черкаської 
міської ради від 30.10.2018 №974.

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

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

закладами охорони здоров’я комунальної форми власності міста Черкаси за 
економічно обґрунтованими 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 
інших показників, які гарантують надання якісних послуг населенню. Виконання 
цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, одним з джерел 
їх надходження є платні медичні послуги.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 2016-2018 роки.
5. Тип відстеження: повторне.
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6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

способи одержання даних:
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 надавались 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.

Цей регуляторний акт дозволяє 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 регульованих тарифів на послуги забезпечує 
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 показники результативності прийняття рішення:
- Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акту, яким 

встановлюються тарифи на платні медичні послуги відповідно до вимог чинного 
законодавства -  2016-2017 роки -  14 комунальних закладів; 2018 рік -  15 
комунальних закладів (зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету 
Черкаської міської ради від 30.10.2018 №974).

- Кількість наданих платних послуг: кількість наданих послуг зменшилась на 
10,7 відсотків (до рівня 2016 року), у зв’язку з реорганізацією центрів первинної 
медико-санітарної допомоги у квітні 2018 року і створення КНП «Черкаська 
міська консультативно-діагностична поліклініка». ________________________
Кількість платних послуг Абсолютний приріст/ 

зменшення у 2018 році до 
2016 року (+/-)

Відносний приріст/ 
зменшення у 2018 році 

до 2016 року (+/-)
2016
рік

2017
рік

2018
рік

147937 143444 132067 -15870 -10,7
- Обсяги надходжень до спеціального фонду бюджету від надання платних 

послуг закладами охорони здоров’я міста: розмір коштів, що витрачається 
суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаний з виконанням 
вимог акта, за рахунок зменшення кількості послуг та збільшення вартості послуг 
у порівнянні з відповідними тарифами, що діяли до прийняття цього 
регуляторного акту, збільшилась на 40,0 відсотків.



Сума коштів, отриманих від 
надання платних послуг

Абсолютний приріст/ 
зменшення у 2018 році 

до 2016 року (+/-)

Відносний приріст/ 
зменшення у 2018 

році до 2016 року (+/- 
)

2016 рік, 
тис.грн.

2017 рік, 
тис.грн.

2018 рік, 
тис.грн.

7021,4 8595,9 7617,5 +2810,7 +40,0
- Час на виконання вимог акта суб’єктами господарювання та фізичними 

особами: виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів 
господарювання, на яких поширюється його дія, додаткових витрат часу, не 
передбачених законодавством України.

- Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з 
положеннями даного регуляторного акту: вище середнього. 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.ua) та на сайті департаменту охорони здоров’я та 
медичних послуг (http://medstatcher.at.ua), в розділі «Регуляторна діяльність» з 
метою отримання зауважень. Після прийняття рішення виконавчого комітету 
Черкаської міської ради від 06.06.2017 №554 «Про встановлення тарифів на 
платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я комунальної форми 
власності міста Черкаси» опубліковано в інформаційному віснику Черкаської 
міської ради «Місто» №3 від 27.06.2017 року та оприлюднено на офіційному 
порталі міської ради, міського голови, виконавчого комітету (http://chmr.gov.ua) в 
розділі «Рішення виконавчого комітету», на сайті департаменту охорони здоров’я 
та медичних послуг (http://medstatcher.at.ua) в розділах «Платні послуги» та 
«Регуляторна діяльність», а також на сайтах відповідних закладів охорони 
здоров’я міста. Зміни, внесені рішенням виконавчого комітету Черкаської міської 
ради від 30.10.2018 №974, опубліковано в газеті «Черкаський край» №48 (20239) 
від 28.11.2018 року та оприлюднено на офіційному порталі міської ради, міського 
голови, виконавчого комітету (http.7/chmr. gov.ua) в розділі «Рішення виконавчого 
комітету», на сайті департаменту охорони здоров’я та медичних послуг 
(http://medstatcher.at.ua) в розділах «Платні послуги» та «Регуляторна діяльність».

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей: в результаті прийняття регуляторного акта 
досягнуто основну ціль -  надання якісних медичних послуг закладами охорони 
здоров’я комунальної форми власності міста Черкаси за економічно 
обґрунтованими тарифами фізичним та юридичним особам; залучення 
альтернативних та дозволених законодавством джерел фінансування закладів 
охорони здоров’я міста; забезпечення прозорості при розрахунках із страховими 
компаніями, іншими суб’єктами господарювання за договорами, громадянами 
України та іноземними громадянами.

Заступник директора департаменту - Н. А.Г етьман

Галушка Г.Ю. 
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