
Звіт 
 про відстеження результативності регуляторного акта  

Вид та назва регуляторного акта 

Розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 

16 листопада 2009 року № 387 «Про тарифи на платні послуги, що надаються 

комунальним лікувально-профілактичним закладом «Варвинська центральна 

районна лікарня», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 

Чернігівській області 08 грудня 2009 року за № 61/790. 

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 

реалізації медичних послуг; 

- забезпечення доступності послуг для всіх верств населення незалежно 

від рівня їх грошових доходів; 

- захист інтересів споживачів. 

Строк виконання заходів з відстеження 
з 06 грудня 2017 року по 08 грудня 2017 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, 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 16 листопада 2009 року № 387 «Про тарифи на платні послуги, що 

надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Варвинська 

центральна районна лікарня», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції 

у Чернігівській області 08 грудня 2009 року за № 61/790, яким встановлене 

наступне. 

За період дії розпорядження з грудня 2014 року по листопад 2017 року 

(включно) було надано платних послуг з проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій, профілактичних медичних оглядів для отримання 

дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, медичних оглядів 

для отримання посвідчення водія транспортних засобів, профілактичних 

психіатричних медичних оглядів, профілактичних медичних оглядів 



працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких 

пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 

інфекційних  хвороб на загальну суму 425,9 тис. грн: 

- грудень 2014 року – 5,4 тис. грн; 

- 2015 рік – 154,0 тис. грн; 

- 2016 рік – 163,4 тис. грн; 

- січень-листопад 2017 року – 103,1 тис. грн. 

Кількість осіб та суб’єктів господарювання, на яких поширювалась дія 

регуляторного акта: 

- грудень 2014 року – 230 осіб; 

- 2015 рік – 5577 осіб та 19 суб’єктів господарювання; 

- 2016 рік – 6233 осіб та 20 суб’єктів господарювання; 

- січень-листопад 2017 року – 3530 осіб та 16 суб’єктів господарювання. 

В затверджених тарифах враховані накладні витрати, розраховані на 

основі фактичних витрат за 2008 рік та середня заробітна плата за 2009 рік. 

Заробітна плата, що включена до собівартості платних послуг, розрахована 

згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 жовтня                  

2005 року № 308/519 (зі змінами та доповненнями).  

За період дії тарифів з грудня 2014 року зазнали об’єктивних змін основні                       

чинники формування собівартості платних послуг: 

- відбулось підвищення середніх посадових окладів: лікарського персоналу -

на 87,8%, середнього медичного персоналу - на 153,3%, молодшого медичного 

персоналу - на 159,5%. 

- зросла вартість комунальних послуг та енергоносіїв зокрема: 

електроенергія - в 1,8 рази, природний газ - в 1,5 рази, водопостачання та 

водовідведення - в 1,7 рази. 

Проведені розрахунки показали, що зростання вказаних витрат вплинуло 

на збільшення собівартості послуг в середньому в 2,2 рази.  

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 16 листопада 2009 року 

№ 387 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-

профілактичним закладом «Варвинська центральна районна лікарня», 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області                 

08 грудня 2009 року за № 61/790, маємо забезпечення дотримання державної 

дисципліни цін на ринку медичних послуг.  

За даними комунального лікувально-профілактичного закладу 

«Варвинська центральна районна лікарня» тарифи на даний час є збитковими, 

але закладом не були надані розрахункові матеріали щодо перегляду тарифів і 

встановлення їх на новому економічно обґрунтованому рівні. 
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