
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта  

Вид та назва регуляторного акта 

Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації 

від 29 лютого 2016 року № 96 «Про тарифи на платні послуги, що надаються 

комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівський обласний 

наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради», зареєстроване в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області                    

16 березня 2016 року за № 5/1040. 

Назва виконавця заходів з відстеження 

Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної 

адміністрації, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної 

адміністрації. 

Цілі прийняття акта 

Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з 

медичного обстеження за економічно обґрунтованим тарифом фізичним та 

юридичним особам, а також:  

- використання повноважень обласної державної адміністрації щодо 

недопущення необґрунтованого зростання вартості медичної послуги; 

- залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел 

фінансування лікувального закладу. 

Строк виконання заходів з відстеження 

з 12 березня 2018 року по 19 березня 2018 року. 

Тип відстеження 

Повторне. 

Методи одержання результатів відстеження 

Під час проведення повторного відстеження результативності 

регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання 

результатів відстеження. 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 

Для проведення повторного відстеження використовувалась статистична 

звітність закладу, звітність про надходження коштів.  

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії 

розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації                

від 29 лютого 2016 року № 96 «Про тарифи на платні послуги, що надаються 

комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівський обласний 



наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради», зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області                    

16 березня 2016 року за № 5/1040, яким встановлено наступне. 

За період дії розпорядження з 01 квітня 2016 року по лютий 2018 року 
комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівський обласний 

наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради було надано платних 

послуг на загальну суму 1916,33 тис. грн, а саме: 

- квітень – грудень 2016 року – 754,0 тис. грн; 

- 2017 рік – 993,15 тис. грн; 

- січень – лютий 2018 року – 169,18 тис. грн. 

Кількість осіб, які отримали медичні послуги:  

- квітень – грудень 2016 року – 5710 осіб; 

- 2017 рік – 7033 осіб; 

- січень – лютий 2018 року – 1138 осіб. 

Кількість суб’єктів господарювання, яким надано медичні послуги згідно з 

договорами:  

- квітень – грудень 2016 року – 114 одиниць; 

- 2017 рік – 102 одиниці; 

- січень – лютий 2018 року – 35 одиниць. 

У встановлених тарифах відсоток накладних (загальновиробничих) 

витрат розрахований на основі фактичних витрат закладу за 2014 рік. Основна 

заробітна плата, що включена до собівартості платних послуг, була розрахована 

згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року №731 

«Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери», наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня     

2005 року № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників 

закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (із 

змінами і доповненнями). При розрахунках використані норми часу, визначені 

нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, а також 

норма тривалості робочого часу на 2015 рік, розрахована Міністерством праці 

та соціальної політики України.  

За період дії тарифів з квітня 2015 року зазнали об’єктивних змін основні 

чинники формування собівартості платних медичних послуг: 

- відбулося підвищення посадових окладів медичних працівників: 

лікарського персоналу - на 58,3 %, середнього медичного персоналу - на 58,3 %, 

молодшого медичного персоналу - на 107,9 %; 

- зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв: опалення - на 

120,4 %, електроенергії - на 40,3 %, водопостачання та водовідведення - на 

111,2 % тощо. 

Проведені розрахунки показали, що зростання вказаних витрат вплинуло 

на збільшення собівартості послуг в середньому на 80 %.  

 



Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 29 лютого 2016 року № 96 

«Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-

профілактичним закладом «Чернігівський обласний наркологічний диспансер» 

Чернігівської обласної ради», зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Чернігівській області 16 березня 2016 року за № 5/1040, 

маємо забезпечення дотримання державної дисципліни цін та стабілізацію 

цінової ситуації на ринку медичних послуг, надання якісних медичних послуг.  

 

 

Перший заступник голови  

обласної державної адміністрації                                        Ю.А. Свириденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фінь  675-648 


