Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23 липня
2020 року № 292 «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.
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23 липня
2020 року № 292 «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: 09.08.2021 по 27.08.2021.
5. Тип відстеження: повторне.
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 здійснювалось
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.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Показник
результативності

За ІІ півріччя
2020 року та І
півріччя 2021
року
(очікуване)
488653

За ІІ півріччя
2020 року
(факт)

За І півріччя
2021 року
(факт)

Кількість отриманих
121460
122615
послуг
Розмір надходження
31 406 900,00 16 029 322,02 16 620 736,65
коштів (гривень)
Кількість суб’єктів
9
9
7
господарювання, на
які поширюється дія
акту, яким
встановлюються
тарифи на платні
послуги
Кошти, отримані комунальними некомерційними підприємствами
залишаються у їх розпорядженні.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня
досягнення визначених цілей.
Даним регуляторним актом передбачено встановлення на економічнообгрунтованому рівні тарифів на платні послуги, впровадження нових
сучасних технологій, діагностики і лікування, збільшення надходжень до
бюджетів всіх рівнів.
За показниками результативності регуляторного акта відмічається
динаміка по збільшенню показників щодо фактичний розмір надходжень
комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради за
надання платних послуг у ІІ півріччі 2020 року та у І півріччі 2021 року на
104 % в порівнянні до очікуваних.
За результатами повторного відстеження результативності вищевказаного
рішення можливо зробити висновок, що даний регуляторний акт несе
позитивний результат та забезпечує досягнення визначених цілей.
Заступник начальника управління
охорони здоров’я
Чернігівської міської ради
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