
Звіт про відстеження результативності регуляторного акта 

 

Вид та назва регуляторного акта 

Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 

17 березня 2010 року № 61 «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні 

послуги, що надаються Новгород–Сіверською центральною районною лікарнею 

ім. І.В. Буяльського», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 

Чернігівській області 25 березня 2010 року за № 11/805. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження 
Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної 

адміністрації, Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної 

адміністрації. 

 

Цілі прийняття акта  

Цілі прийняття: 

- встановлення тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку 

стоматологічних послуг; 

- забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно 

від рівня їх грошових доходів; 

- захист інтересів споживачів. 

 

Строк виконання заходів з відстеження 

З 06 березня 2018 року по 23 березня 2018 року. 

 

Тип відстеження 

Періодичне. 

 

Методи одержання результатів відстеження 

Під час проведення періодичного 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 періодичного відстеження використовувалась 

статистична звітність закладу. 

 

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 облдержадміністрації від 17 березня 

2010 року № 61 «Про тарифи на платні ортопедичні стоматологічні послуги, що 

надаються Новгород–Сіверською центральною районною лікарнею 

ім. І.В. Буяльського», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 

Чернігівській області 25 березня 2010 року за № 11/805, яким встановлено 

наступне. 



За період дії розпорядження з 01 квітня 2015 року по лютий 2018 року 

(включно) надання платних послуг з ортопедичної стоматологічної допомоги в 

Новгород–Сіверській центральній районній лікарні ім. І.В. Буяльського не 

відновлено у зв’язку з відсутністю профільного лікаря. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
У зв’язку з відсутністю в Новгород–Сіверській центральній районній 

лікарні ім. І.В. Буяльського профільного лікаря з надання ортопедичної 

стоматологічної допомоги населенню та враховуючи клопотання лікарні 

пропонується розпорядження голови Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 17 березня 2010 року № 61 «Про тарифи на платні ортопедичні 

стоматологічні послуги, що надаються Новгород–Сіверською центральною 

районною лікарнею ім. І.В. Буяльського», зареєстроване в Головному 

управлінні юстиції у Чернігівській області 25 березня 2010 року за № 11/805, 

визнати таким, що втратило чинність. 

 

Перший заступник голови  

обласної державної адміністрації     Ю.А. Свириденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Роговенко 66-91-59 


