
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта- проєкту 

рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради 

«Про затвердження Положення та встановлення тарифів на платні 

послуги, які надаються закладами охорони здоров’я - комунальними 

некомерційними підприємствами Чернігівської міської ради» 

     1. Вид та назва регуляторного акта.  
 Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про 

затвердження Положення та встановлення тарифів на платні послуги, які 

надаються закладами охорони здоров’я - комунальними некомерційними 

підприємствами Чернігівської міської ради». 

     2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. Управління 

охорони здоров’я Чернігівської міської ради . 

     3. Цілі прийняття акта. 

Головна ціль даного регуляторного акта – надання якісних послуг з 

медичного обслуговування населення за економічно обґрунтованими тарифами, 

а також:  

- недопущення необґрунтованого зростання вартості платних послуг; 

- використання повноважень міської ради щодо недопущення 

необґрунтованого зростання вартості платних послуг; 

- залучення альтернативних та дозволених законодавством джерел 

фінансування закладів охорони здоров’я м.Чернігів. 

Для виживання на ринку послуг при конкуренції з недержавним сектором 

охорони здоров'я, комунальні некомерційні лікувально-профілактичні 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 рівня матеріально-технічного 

забезпечення лікарні та інших показників, що гарантують надання якісної 

допомоги населенню м.Чернігів та усім бажаючим отримати послуги. 

Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних коштів, 

одним з джерел надходження яких є платні послуги. 

 

     4. Строк виконання заходів з відстеження: з 20.07.2020 по 28.07.2020. 

  

     5. Тип відстеження: базове відстеження. 

  

     6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод. 

 

     7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність 

регуляторного акта, а також способи одержання даних.  

 Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалась 

шляхом аналізу статистичної інформації комунальних некомерційних 

підприємств – закладів охорони здоров’я Чернігівської міської ради за 

визначеними показниками: 

- отримання своєчасних та якісних послуг; 

- збільшення кількості осіб, бажаючих отримати послуги; 

- надходження до бюджетів всіх рівнів. 



Прийняття цього регуляторного акта дозволить закладам залучити для 

розвитку додаткові джерела отримання доходу на поліпшення матеріально-

технічної бази, що сприятиме придбанню закладами сучасного обладнання, 

інструментів, своєчасному проведенню поточних ремонтів приміщень. 

Наслідком дії регуляторного акта є встановлення на економічно-

обгрунтованому рівні тарифів на платні послуги, впровадження нових сучасних 

технологій, діагностики і лікування, збільшення надходжень до бюджетів всіх 

рівнів. 

     8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

     Враховуючи цілі регулювання, відстеження результативності проекту 

рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про затвердження 

Положення та встановлення тарифів на платні послуги, які надаються 

закладами охорони здоров’я - комунальними некомерційними підприємствами 

Чернігівської міської ради» буде здійснюватися за такими показниками:  

- кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акту, 

яким встановлюються тарифи на платні послуги відповідно до вимог чинного 

законодавства – 9 комунальних некомерційних підприємств; 

- кількість платних послуг (окрім медичної допомоги, яка надається 

безкоштовно), які надаватимуться фізичним та/або юридичним особам – 

орієнтовна кількість складе 488 653 послуги; 

- розмір надходжень до бюджету закладів охорони здоров’я 

м.Чернігів – прогнозний дохід складе - 31 406 900 грн. 

 - час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта (90 хв. – час, що 

витрачатиметься суб’єктом господарювання; 30 хв. – час, що витрачатиметься 

фізичною особою).  

        Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про 

затвердження Положення та встановлення тарифів на платні послуги, які 

надаються закладами охорони здоров’я - комунальними некомерційними 

підприємствами Чернігівської міської ради» та аналіз регуляторного впливу 

цього акта було оприлюднено з метою обговорення, отримання пропозицій та 

зауважень на веб-порталі Чернігівської міської ради мережі Інтернет за 

електронною адресою: www.chernigiv-rada.gov.ua  у розділі «Публічна 

інформація», підрозділ «Регуляторна політика», рубрика «Оприлюднення 

проєктів регуляторних актів». 

 

       У строк, передбачений для обговорення проєкту рішення виконавчого 

комітету Чернігівської міської ради «Про затвердження Положення та 

встановлення тарифів на платні послуги, які надаються закладами охорони 

здоров’я - комунальними некомерційними підприємствами Чернігівської 

міської ради»,  до розробника проєкту надійшли зауваження та пропозиції які 

були розглянуті та враховані. 

 

 

 

Начальник управління  

охорони здоров’я 

Чернігівської міської ради                                       В. КУХАР  

http://www.chernigiv-rada.gov.ua/

