
 
 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

 
 

_________________                                 Сєвєродонецьк                                       №__________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються Лисичанською 

комунальною лікувально-профілактичною установою Центральна міська 

лікарня імені Титова 

 
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» (із змінами), керуючись пунктом 12 додатка до постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення 
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)» (із змінами), пунктами 7, 8, 31 розділу I Переліку 

платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 (із змінами), з 

метою покращання медичного обслуговування населення та необхідністю 

встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги зобов’язую: 

 
1. Встановити тарифи на платні послуги, що надаються Лисичанською 

комунальною лікувально-профілактичною установою Центральна міська 

лікарня імені Титова (додається). 
 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 28 вересня 2017 року №   704      «Про затвердження тарифів на платні послуги,  
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що надаються Лисичанською комунальною лікувально-профілактичною 
установою Центральна міська лікарня імені Титова», зареєстроване у Головному 

територіальному управлінні юстиції у Луганській області 23 жовтня 2017 року 

за № 118/1718. 
 

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

4. Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної 
адміністрації (Костенко О.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження 

в офіційних друкованих виданнях обласної державної адміністрації – обласної 

військово-цивільної адміністрації. 
 

 

В. о. голови обласної державної 

адміністрації – керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації  С. ФІЛЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження голови 

обласної державної 

адміністрації – керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації 

__________________ № ______ 

 

 

Тарифи 

на платні послуги, що надаються Лисичанською комунальною лікувально-

профілактичною установою Центральна міська лікарня імені Титова 

 

№ 

з/п 

Найменування послуги Тариф за 

послугу 

без ПДВ, 

грн 

1 2 3 

1. Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та 

для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, 

коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної 

служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні 

профілактичні медичні огляди, у тому числі: 

1.1. Огляд лікарем: 

терапевтом 18,36 

отоларингологом 13,63 

невропатологом 18,62 

онкологом 28,97 

офтальмологом 11,64 

стоматологом 19,58 

хірургом 9,41 

ендокринологом 18,98 

урологом 22,47 

інфекціоністом 44,82 

гінекологом 17,75 

1.2. Лабораторні та діагностичні послуги: 

загальний аналіз сечі 20,59 

загальний аналіз крові 15,81 

аланінамінотрансфераза (АЛТ) 10,35 

аспартатамінотрансфераза (АСТ) 10,36 

дослідження крові на білірубін 15,28 

аналіз крові на цукор 11,81 
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1 2 3 

 підрахунок ретикулоцитів у крові 22,19 

підрахунок еритроцитів у крові 11,39 

підрахунок тромбоцитів у крові 24,89 

підрахунок лейкоцитарної формули 14,66 

бактеріологічне дослідження мазків (на флору) 48,96 

цитологічне дослідження мазків (на атипічні клітини) 11,45 

дослідження крові на сифіліс 12,51 

дослідження на носійство кишкових інфекцій 72,17 

серологічне дослідження на черевний тиф 44,22 

дослідження на гельмінтози 38,25 

дослідження мазків з горла та носа на наявність 

патогенного стафілококу 

91,31 

рентгенографія органів грудної клітки  26,04 

електрокардіографічне дослідження 25,84 

дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) 89,35 

динамометрія 4,15 

2. Обов’язковий попередній (періодичний) профілактичний 

наркологічний огляд працівників окремих професій (крім 

випадків, коли медичні огляди проводяться за 

направленнями органів державної служби зайнятості) 

74,04 

3. Попередній профілактичний медичний огляд для 

отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім 

випадків, коли медичні огляди проводяться за 

направленнями органів державної служби зайнятості) 

166,17 

4. Періодичний профілактичний медичний огляд водіїв 

транспортних засобів 

145,64 

5. Обов’язковий попередній наркологічний огляд для 

отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім 

випадків, коли медичні огляди проводяться за 

направленнями органів державної служби зайнятості) 

72,81 

6. Обов’язковий періодичний профілактичний наркологічний 

огляд водіїв транспортних засобів 

74,04 

7. Щозмінний передрейсовий або післярейсовий медичний 

огляд водіїв транспортних засобів (за договорами на 

медичне обслуговування із суб’єктами господарювання) 

11,00 

8. Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката 

працівників немедичних спеціальностей (громадян за їх 

бажанням) практичним навичкам подання невідкладної 

медичної допомоги 

38,56 
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9. Медичний огляд для отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї громадянами 

134,01 

10. Наркологічний огляд для отримання дозволу на право 

отримання і носіння зброї громадянами 

72,81 

11. Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних 

умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки 

менструації терміном не більше як на 20 днів), крім абортів 

за медичними і соціальними показниками 

90,66 

 

Примітки: 

1. У тарифах враховано і додатково не оплачується вартість матеріалів, у 

тому числі медикаментів, хімреактивів, медінструментарію тощо, крім 

рентгенплівки, медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт 

дозвільної системи за формою № 127/о, яка передбачена Порядком видачі 

медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної 

системи, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України                     

від 20 жовтня 1999 року № 252, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

05 листопада 1999 року за № 768/4061, та сертифіката про проходження 

профілактичного наркологічного огляду за формою № 140-0, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від  06 листопада 1997 року № 1238 

«Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його 

проведення», які сплачуються окремо за ціною придбання.  

 Відповідно до Порядку проведення обов’язкових профілактичних 

медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року                              

№ 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, 

працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, 

порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»                        

(із змінами), працівники підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки чи 

придбавають зазначений бланк за власні кошти. 

 Лікарські засоби (у тому числі анестетики) та медпрепарати, необхідні для 

проведення операції штучного переривання вагітності, придбаваються 

пацієнтом самостійно за рекомендацією лікаря. 

2. Повна вартість медичних оглядів, зазначених у рядку 1, визначається 

для кожного замовника послуги залежно від переліку лікарів-спеціалістів, які 

беруть участь у медоглядах, складу необхідних лабораторних і функціональних 

досліджень, відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України                        

від 21 травня 2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (із змінами),                                        

від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій,  виробництв і  
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організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може 

призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927 (із змінами).  

3. Тарифи на медичні огляди, вказані у рядках 3, 4, розраховано відповідно 

до пунктів 1.6 та 2.2 Положення про медичний огляд кандидатів у водії та 

водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України                                            

від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

22 лютого 2013 року за № 308/22840 (із змінами).  

 У тарифах враховано і додатково не оплачується загальне обстеження 

спеціалістами медичної комісії: лікарем-терапевтом, лікарем-офтальмологом,                      

лікарем-невропатологом, лікарем-отоларингологом, лікарем-хірургом; 

лабораторне і функціональне обстеження: загальний аналіз крові та сечі, аналіз 

крові на цукор, електрокардіографічне дослідження, обстеження гостроти й 

полів зору, обстеження вестибулярного апарата. 

 Визначення групи крові та резус-фактора враховано у тарифі на медичний 

огляд, вказаний у рядку 4.  

 За наявності в особи, яка проходить медичний огляд, довідки (відмітки) 

щодо групи крові та резус-фактора вартість послуги зменшується                                    

на 20,53 грн без ПДВ. 

4. Тариф на медичний огляд, вказаний у рядку 9, розраховано відповідно 

до пункту 5 Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) 

на об’єкт дозвільної системи, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 20 жовтня 1999 року № 252, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05 листопада 1999 року за № 768/4061                      

(із змінами).  

Тарифом враховано і додатково не оплачується огляд лікарем-терапевтом, 

лікарем-невропатологом, лікарем-отоларингологом, лікарем-офтальмологом, а 

також лабораторні та функціональні обстеження: загальний аналіз крові та сечі, 

аналіз крові на цукор, електрокардіографічне дослідження, обстеження 

гостроти й полів зору. 

 У тарифі на медичний огляд не враховано вартість психіатричних та 

наркологічних оглядів.  

5 До тарифів на медичні огляди, вказаних у рядках 3, 5, 8-10, додається 

податок на додану вартість відповідно до чинного законодавства. 

 

 

В. о. директора Департаменту  

економічного розвитку,  

торгівлі та туризму Луганської 

обласної державної адміністрації Є. СКІРТАЧ 



































Додаток 1  

до аналізу регуляторного впливу 

 
Проектні тарифи 

на платні послуги для Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної 

 установи Центральна міська лікарня імені Титова 

 

№ 

з/п 

Найменування послуги Тариф за послугу 

без ПДВ, грн 

1 2 3 

1. Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для 

отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні 

огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), 

медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї 

громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, у тому 

числі: 

1.1. Огляд лікарем: 

терапевтом 18,36 

отоларингологом 13,63 

невропатологом 18,62 

онкологом 28,97 

офтальмологом 11,64 

стоматологом 19,58 

хірургом 9,41 

ендокринологом 18,98 

урологом 22,47 

інфекціоністом 44,82 

гінекологом 17,75 

1.2. Лабораторні та діагностичні послуги: 

загальний аналіз сечі 20,59 

загальний аналіз крові 15,81 

аланінамінотрансфераза (АЛТ) 10,35 

аспартатамінотрансфераза (АСТ) 10,36 

дослідження крові на білірубін 15,28 

аналіз крові на цукор 11,81 

підрахунок ретикулоцитів у крові 22,19 

підрахунок еритроцитів у крові 11,39 

підрахунок тромбоцитів у крові 24,89 

підрахунок лейкоцитарної формули 14,66 

бактеріологічне дослідження мазків (на флору) 48,96 

цитологічне дослідження мазків (на атипічні клітини) 11,45 

дослідження крові на сифіліс 12,51 

дослідження на носійство кишкових інфекцій 72,17 

серологічне дослідження на черевний тиф 44,22 

дослідження на гельмінтози 38,25 

дослідження мазків з горла та носа на наявність патогенного 

стафілококу 

91,31 

рентгенографія органів грудної клітки  26,04 

електрокардіографічне дослідження 25,84 
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 дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) 89,35 

динамометрія 4,15 

2. Обов’язковий попередній (періодичний) профілактичний 

наркологічний огляд працівників окремих професій (крім 

випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями 

органів державної служби зайнятості) 

74,04 

3. Попередній профілактичний медичний огляд для отримання 

посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли 

медичні огляди проводяться за направленнями органів 

державної служби зайнятості) 

166,17 

4. Періодичний профілактичний медичний огляд водіїв 

транспортних засобів 

145,64 

5. Обов’язковий попередній наркологічний огляд для отримання 

посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли 

медичні огляди проводяться за направленнями органів 

державної служби зайнятості) 

72,81 

6. Обов’язковий періодичний профілактичний наркологічний 

огляд водіїв транспортних засобів 

74,04 

7. Щозмінний передрейсовий або післярейсовий медичний огляд 

водіїв транспортних засобів (за договорами на медичне 

обслуговування із суб’єктами господарювання) 

11,00 

8. Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката 

працівників немедичних спеціальностей (громадян за їх 

бажанням) практичним навичкам подання невідкладної 

медичної допомоги 

38,56 

9. Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання 

та носіння зброї громадянами 

134,01 

10. Наркологічний огляд для отримання дозволу на право 

отримання і носіння зброї громадянами 

72,81 

11. Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних 

умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації 

терміном не більше як на 20 днів), крім абортів за медичними і 

соціальними показниками 

90,66 

 



Додаток 2
до аналізу регуляторного впливу

№ з/п Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

За перший рік За п’ять років

1 2 3 4
1. Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, 

сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу 
тощо, гривень

0 0

2. Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення 
необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0 0

3. Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням 
звітності державним органам, гривень

0 0

4. Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду 
(контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів 
тощо), гривень 

0 0

5. Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, 
сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення 
незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та 
інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування 
тощо), гривень 

0 0

6. Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), 
гривень

0 0

7. Витрати, пов’язані із найманням додаткового персоналу, гривень 0 0
8. Інше (середні витрати на оплату послуг з проведення медичних оглядів 

на одного суб’єкта господарювання), гривень
5061.00 25305.02

9. РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 5061.00 25305.02
10. Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього 

підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
19 19

11. Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього 
підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) 
(рядок 9 Х рядок 10), гривень

96159.09 480795.45

№ з/п Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сума витрат 
згідно діючих 

тарифів, 
гривень

Додаткові 
витрати згідно з 

проектом 
розпорядження, 

гривень
1 2 3 4
1. Найменування суб’єктів господарювання

Суб’єкт господарювання 1                                                                
13503,84 - 13503, 84*1,18= - 2430,69
Суб’єкт господарювання 2                                              
16393,23 - 16393,23*1,18= - 2950,78
Суб’єкт господарювання 3                                             
25457,98 - 25457,98 *1,18= - 4582,44
Суб’єкт господарювання 4
8426,70 - 8426,70 *1,18 = - 1516,81 
Суб’єкт господарювання 5
12784,06 - 12784,06*1,18 = - 2301,13
Суб’єкт господарювання 6
29498,66 - 29498,66 *1,18 = - 5309,76

Витрати 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають 

внаслідок дії регуляторного акта

Розрахунок витрат на оплату послуг з проведення медичних оглядів для суб’єктів господарювання
великого і середнього підприємництва за даними Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної
установи Центральна міська лікарня імені Титова, наведені у таблиці нижче:

1

3

5

6

2

25457.98

16393.23 2950.78

29498.66 5309.76

4

13503.84 2430.69

4582.44

8426.70 1516.81

12784.06 2301.13



1 2 3 4
Суб’єкт господарювання 7
12662,29-12662,29*1,18= - 2279,21
Суб’єкт господарювання 8
34497,51- 34497,51*1,18= - 6209,55
Суб’єкт господарювання 9
17534,48-17534,48*1,18= - 3156,21
Суб’єкт господарювання 10
17682,32 - 17682,32*1,18= - 3182,82
Суб’єкт господарювання 11
11148,05 - 11148,05 *1,18= - 2006,65
Суб’єкт господарювання 12
25452,90 - 25452,90 *1,18= - 4581,52
Суб’єкт господарювання 13
14533,25 - 14533,25 * 1,18 = - 2615,98
Суб’єкт господарювання 14
14970,16 - 14970,16*1,18 = - 2694,63
Суб’єкт господарювання 15
24932,73 - 24932,3*1,18 = - 4487,89
Суб’єкт господарювання 16
34025,56 - 34025,56 *1,18 = - 6124,60
Суб’єкт господарювання 17
18812,18 - 18812,18 *1,18 = - 3386,19
Суб’єкт господарювання 18
75656,18 - 75656,18 *1,18 = -13618,11
Суб’єкт господарювання 19
126245,11 - 126245,11 = - 22724,12

2. РАЗОМ, гривень 534217.17 96159.09
3. Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього

підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
19 19

4. Середні витрати на оплату послуг з проведення медичних оглядів на
одного суб’єкта господарювання, гривень

28116.69 5061.00

75656.18 13618.11

3386.19

6124.60

2694.63

34025.56

18812.18

24932.73 4487.89

14970.16

16

17

18

9

10

11

12

13

14

15

14533.25

4581.52

17534.48 3156.21

17682.32 3182.82

2615.98

11148.05 2006.65

7

8

19 126245.11 22724.12

12662.29 2279.21

34497.51 6209.55

25452.90



Додаток 3

№ 
з/п

Найменування витратних статей Фактичні  
витрати за 
2017 рік,                 
           тис. 

1 ПРЯМІ ВИТРАТИ
1.1 Фонд оплати праці медичного персоналу (лікарі, середній медичний 

персонал)
32276.1

2 ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ (п.2.1.+п.2.2+п.2.3+п.2.4) 25651.8

2.1 Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу (завідуючі 
відділень, старші сестри медичні, молодший медичний персонал, 
медичны реєстратори)

15446.2

2.2 Внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
загальновиробничого персоналу ( 22% до ряд.2.1)

3398.2

2.3 Експлуатаційні витрати (оплата послуг теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення, електроенергії, оплата природного 
газу, вивіз твердих побутових відходів)

5983.0

2.4 Інші загальновиробничі витрати (утримання території, оплата послуг 
з повірки та експертизи медичного обладнення, поточний ремонт 
медичного обладнання, придбання дезінфекційних засобів, придбання 
виробів медичного призначення)

824.5

2.5 Коефіцієнт загальновиробничих витрат (п.2 / п.1.1) 0.8
3 АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ (п.3.1+п.3.2+п.3.3.) 8611.0

3.1 Фонд оплати праці адміністративного персоналу (адмінуправління, 
бухгалтерія, планово-економічний відділ, юрист, відділ кадрів)

5876.0

3.2 Внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
адміністративного персоналу( 22% до ряд.2.1)

1293.0

3.3 Інші адміністративні витрати (придбання бланкової продукції, 
канцтоварів, програмне забезпечення, заправка катріджів, послуги 
зв’язку)

1442.0

3.4 Коефіцієнт адміністративних витрат (п.3 / п.1.1) 0.27

до аналізу регуляторного впливу

Довідка про основні витрати
за 2017 рік

Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи                                                                        
                                 Центральна міська лікарня імені Титова



Додаток 4
до аналізу регуляторного впливу

Значення Метод розрахунку
1 2 3 4 5 6

1. ПРЯМІ ВИТРАТИ
1.1. Оплата праці медичного персоналу на послугу:   

час виконання послуги:- 15 хв.(лікар - 10 хв., 
сестра медична - 5 хв.), середньомісячна 
заробітна плата лікаря - терапевта - 4740,23 грн, 
сестри медичної - 3723,00 грн. (з урахуванням 
надбавки за вислугу років 20%, 30%)

6.86  Середньомісячна норма робочого часу медичних працівників 159,78 год./міс., кількість 
хвилин у годині - 60 хв.                                                                                      Оплата праці 
лікаря на послугу:4740,23 грн / 160,42 год/ 60 хв * 10 хв.                                                       
Оплата праці сестри медичної на послугу: 3723,00 грн / 160,42 год/ 60 хв. * 5 хв

Матеріальна допомога на оздоровлення 0.49  3735,33/11 міс/160,42/60*10                                                                                                                                      
2969,00/11 міс/159,78/60*5

1.2. Премія за час виконання послуги - - не враховано
1.3. Резерв на оплату відпускних                                

(ряд.1.1 + ряд.1.2) * коеф. резерву відпусних
9.1% 1 міс. відпустки/11 

робочих міс.*100%
0.67  (6,86 грн + 0,49 грн) * 9,1% = 0,67 грн

1.4. Фонд оплати праці медичного персоналу 
(ряд.1.1+ряд.1.2+ряд.1.3)

8.02  6,86 грн 6 + 0,49 грн +0,67 грн = 8,02 грн

1.5. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування  (22 % до ряд. 1.4)

22% до фонду оплати 
праці

Відповідно до чинного 
законодавства 

1.76  8,02 грн * 22% = 1,76 грн

1.6. Прямі матеріальні витрати 0.00  
1.7. Прямі витрати всього 

(ряд.1.4+ряд.1.5+ряд.1.6)
9.78  

2. ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ                   
(ряд. 1.4 * Коефіцієнт загальновиробничих 

витрат)

0.8 Додаток 3 до аналізу 
регуляторного впливу

6.42  8,02 грн * 0,8 = 6,42 грн

3. ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ 
(ряд.1.4+ряд.2)

16.20  9,78 грн + 6,42 грн = 16,20 грн

4. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ                             
(ряд. 1.4 * Коефіцієнт адміністративних витрат)

0.27 Додаток 3 до аналізу 
регуляторного впливу

2.16  8,02 грн * 0,27 = 2,16 грн

5. Разом витрати (ряд.2+ряд.3) 18.36  16,20 грн + 2,16 грн  = 18,36 грн
ТАРИФ ЗА ПОСЛУГУ 18.36  

Приклад розрахунку тарифу на платну послугу "Огляд лікарем - терапевтом", що надається

№ 
з/п

Показники витрат ПриміткаКоефіцієнт Сума, грн.

Лисичанською  комунальною лікувально-профілактичною установою Центральна міська лікарня імені Титова



Додаток 4.1
до аналізу регуляторного впливу

Значення Метод розрахунку
1 2 3 4 5 6

1. ПРЯМІ ВИТРАТИ
1.1. Оплата праці медичного персоналу за послугу:   27.81  Середньомісячна норма робочого часу 

медичних працівників 159,78 год./міс., 
кількість хвилин у годині - 60 хв.

лікар-гінеколог 30 хв.згідно акту хронометражу № 
2 (наказ ДОЗ від 26.04.2016 № 404-

с)

5200.00 16.21  

сестра медична 30 хв.згідно акту хронометражу № 
2 (наказ ДОЗ від 26.04.2016 № 404-

с)

3723.00 11.60  

Матеріальна допомога на оздоровлення 1.86  4000,00/11 міс/160,42 год/60 хв.*30 хв 
2555,00/11 міс/160,42 год/60 хв.*30 хв 

1.2. Премія за час виконання послуги - - не враховано
1.3. Резерв на оплату відпускних                                

(ряд.1.1 + ряд.1.2) * коеф. резерву відпусних
9.1% 1 міс. відпустки/11 

робочих міс.*100%
2.70  

1.4. Фонд оплати праці медичного персоналу 
(ряд.1.1+ряд.1.2+ряд.1.3)

32.37  

1.5. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування  (22 % до ряд. 1.4)

22% до фонду оплати праці Відповідно до чинного 
законодавства 

7.12  

1.6. Прямі матеріальні витрати 16.53  додається
1.7. Прямі витрати всього 

(ряд.1.4+ряд.1.5+ряд.1.6)
56.02  

2. ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ                   
(ряд. 1.4 * Коефіцієнт загальновиробничих 

витрат)

0.8 Додаток 3 до аналізу 
регуляторного впливу

25.90  

3. ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ 
(ряд.1.4+ряд.2)

81.92  

4. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ                             
(ряд. 1.4 * Коефіцієнт адміністративних витрат)

0.27 Додаток 3 до аналізу 
регуляторного впливу

8.74  

5. Разом витрати (ряд.2+ряд.3) 90.66  
ТАРИФ ЗА ПОСЛУГУ 90.66  

Приклад розрахунку тарифу на платну послугу "Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у 
разі затримки менструації терміном не більше як на 20 днів), крім абортів за медичними і соціальними показниками",

що надається Лисичанською  комунальною лікувально-профілактичною установою Центральна міська лікарня імені Титова

№ 
з/п

Показники витрат Коефіцієнт Сума, грн. Примітка



№ з/п Найменування Од. 
виміру

Норма 
витрати на 

одну послугу 

Вартість за 
одиницю 

виміру, грн. 

Матеріальні витрати на 
одну послугу, грн 

1. Рукавички стерильні пара 2 5.41 10.82
2. Йод 1000 мл мл 2 1335.00 2.67
3. Вата н/стерильна 100 гр г 1 9.04 0.09
4. СЕПТИЛ плюс спирт 96% 100 мл мл 0.8 21.99 0.18
5. Кальций хлорид 5 мл (№10) мл 10 13.85 2.77

16.53Разом

Матеріальні витрати на проведення платної послуги "Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних 
умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більше як на 20 днів), крім абортів за 

медичними і соціальними показниками", що надається Лисичанською  комунальною лікувально-профілактичною 
установою Центральна міська лікарня імені Титова



№ з/п Найменування послуги Діючи тарифи Проектні 
тарифи 

Темп 
росту, 

% 
1 2 3 4 5
1. Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу

працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи
небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному
доборі, та працівників окремих професій, виробництв та організацій,
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести
до поширення інфекційних хвороб (крім випадків, коли медичні огляди
проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості) та
відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, у тому числі:

1.1.
терапевтом 16.10 18.36 114.0
отоларингологом 11.57 13.63 117.8
невропатологом 16.30 18.62 114.2
онкологом 25.31 28.97 114.5
офтальмологом 10.35 11.64 112.5
стоматологом 16.84 19.58 116.3
хірургом 9.05 9.41 104.0
ендокринологом 16.86 18.98 112.6
урологом 19.71 22.47 114.0
інфекціоністом 39.47 44.82 113.6
гінекологом 14.92 17.75 119.0

1.2.
загальний аналіз сечі 16.69 20.59 123.4
загальний аналіз крові 12.56 15.81 125.9
аланінамінотрансфераза (АЛТ) 9.39 10.35 110.2
аспартатамінотрансфераза (АСТ) 9.40 10.36 110.2
дослідження крові на білірубін 13.91 15.28 109.8
аналіз крові на цукор 9.82 11.81 120.3
підрахунок ретикулоцитів у крові 17.40 22.19 127.5
підрахунок еритроцитів у крові 8.95 11.39 127.3
підрахунок тромбоцитів у крові 21.72 24.89 114.6
підрахунок лейкоцитарної формули 12.75 14.66 115.0
бактеріологічне дослідження мазків (на флору) 42.67 48.96 114.7
цитологічне дослідження мазків (на атипічні клітини) 9.87 11.45 116.0
дослідження крові на сифіліс 10.96 12.51 114.1
дослідження на носійство кишкових інфекцій 66.77 72.17 108.1
серологічне дослідження на черевний тиф 41.07 44.22 107.7
дослідження на гельмінтози 29.16 38.25 131.2
дослідження мазків з горла та носа на наявність патогенного стафілококу 80.31 91.31 113.7

рентгенографія органів грудної клітки 23.21 26.04 112.2
електрокардіографічне дослідження 22.96 25.84 112.5
дослідження функції зовнішнього дихання (спірографія) 79.37 89.35 112.6
динамометрія 3.52 4.15 117.9

2. Обов’язковий попередній (періодичний) профілактичний наркологічний
огляд працівників окремих професій (крім випадків, коли медичні
огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості)

64.02 74.04 115.7

3. Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення
водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди
проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості)

144.43 166.17 115.1

Лабораторні та діагностичні послуги:

Огляд лікарем:

Додаток 5
до аналізу регуляторного впливу 

Порівняльна таблиця тарифів на платні послуги для Лисичанської комунальної 
лікувально-профілактичної установи Центральна міська лікарня імені Титова



1 2 3 4 5
4. Періодичний профілактичний медичний огляд водіїв транспортних

засобів
125.79 145.64 115.8

5. Обов’язковий попередній наркологічний огляд для отримання
посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні
огляди проводяться за направленнями органів державної служби
зайнятості)

62.94 72.81 115.7

6. Обов’язковий періодичний профілактичний наркологічний огляд водіїв
транспортних засобів

64.02 74.04 115.7

7. Щозмінний передрейсовий або післярейсовий медичний огляд водіїв
транспортних засобів (за договорами на медичне обслуговування із
суб’єктами господарювання)

9.79 11.00 112.4

8. Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката працівників
немедичних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним
навичкам подання невідкладної медичної допомоги

32.55 38.56 118.5

9. Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння
зброї громадянами

114.79 134.01 116.7

10. Наркологічний огляд для отримання дозволу на право отримання і
носіння зброї громадянами

62.94 72.81 115.7

11. Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах
(методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не
більше як на 20 днів), крім абортів за медичними і соціальними
показниками

81.47 90.66 111.3



Додаток 6 

 до аналізу регуляторного впливу 

 
ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест) 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо 

оцінки впливу регулювання 

Консультації щодо визначення впливу проекту регуляторного акта – розпорядження 

голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації «Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються Лисичанською 

комунальною лікувально-профілактичною установою Центральна міська лікарня імені 

Титова» на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, 

виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено Департаментом 

економічного розвитку, торгівлі та туризму обласної державної адміністрації у період                      

з 09 листопада 2018 р. по 23 листопада 2018 р.  

 
№ 

з/п 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 

інтернет-консультації прямі 

(інтернет-форуми, соціальні мережі 

тощо), запити (до підприємців, 

експертів, науковців тощо) 

Кількість 

учасників 

консульт.  

осіб 

Основні результати консультацій 

(опис) 

1. Робочі зустрічі, консультації (в 

телефонному режимі) представника 

Лисичанської комунальної 

лікувально-профілактичної установи 

Центральна міська лікарня імені 

Титова із суб’єктами господарювання 

8 За результатами з’ясовано, що 

зазначеними медичними 

послугами будуть користуватись 

35 суб’єктів господарювання.  

Суб’єктам була надана 

інформація стосовно розміру 

тарифів та механізму отримання 

відповідних платних послуг  

2. Інтернет-консультація з 

громадськістю проекту 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – керівника 

обласної військово-цивільної 

адміністрації «Про встановлення 

тарифів на платні послуги, що 

надаються Лисичанською 

комунальною лікувально-

профілактичною установою 

Центральна міська лікарня імені 

Титова» на офіційному сайті 

Луганської облдержадміністрації 

(http://loga.gov.ua/oda/about/depart/eco

nomy/regpol/projects) 

 За час обговорення проекту 

розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – 

керівника обласної військово-

цивільної адміністрації «Про 

встановлення тарифів на платні 

послуги, що надаються 

Лисичанською комунальною 

лікувально-профілактичною 

установою Центральна міська 

лікарня імені Титова», зауважень 

та пропозицій щодо його змісту 

не надходило 

(http://loga.gov.ua/web-reception) 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі) 

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 35 одиниць, у тому числі малого підприємництва 35 одиниць. 
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Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 64,8 відсотка  
 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на 

виконання вимог регулювання  

№ 

з/п 
Найменування оцінки 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 

1. Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів) 

0 0 0 

2. Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний облік у 

визначеному органі державної 

влади чи місцевого самоврядування 

0 0 0 

3. Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні 

матеріали) 

0 0 0 

4. Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

0 0 0 

5. Інші процедури (середні витрати на 

одного суб’єкта господарювання), 

гривень  3644,31 – 3644,31*1,18= -

655,98 (різниця витрат між 

прогнозованими витратами після 

підвищення тарифів та фактичними 

витратами), гривень 

655,98 655,98 3279,90 

6. Разом (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 

5), гривень 

655,98 Х 3279,90 

7. Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

35 35 35 

8. Сумарно (рядок 6 Х на рядок 7), 

гривень 

22959,30 Х 114796,50 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

9. Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги регулювання 

 

3723/166,17/60*10=3,73 грн., де 

3723 – мінімальна заробітна 

плата; 166,17 год. – 

середньомісячна норма 

тривалості робочого часу при 

40 год. робочому тижні за2018 

рік; 10 хв. – витрати часу на 

отримання інформації про 

тарифи. 

18,65 
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10. Процедури організації виконання 

вимог регулювання 

3723/166,17/60*20=7,47 грн., де 

3723 – мінімальна заробітна 

плата; 166,17 год. – 

середньомісячна норма 

тривалості робочого часу при 

40 год. робочому тижні за 2017 

рік; 20 хв. – витрати часу на 

оформлення списків, 

оформлення документації. 

37,35 

11. Процедури офіційного звітування - - - 

12. Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

- - - 

13. Інші процедури (уточнити) - - - 

14. Разом, гривень 11,20 11,20 56,00 

15. Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

35 35 35 

16. Сумарно, гривень 392,00 392,00 1960,00 
*середній обсяг витрат на оплату медичних послуг на одного суб’єкта малого підприємництва за рік. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва у 

зв’язку із запровадженням регуляторного акта відсутні. Державне регулювання не 

передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу 

діючого органу).  

Розрахунок витрат на оплату послуг з проведення медичних оглядів для суб’єктів 

малого підприємництва за даними Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної 

установи Центральна міська лікарня імені Титова 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 

№ 

з/п 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п’ять 

років 

1. Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання регулювання 

22959,30 114796,50 

2. Оцінка вартості адміністративних процедур для 

суб’єктів малого підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

392,00 1960,00 

3. Сумарні витрати малого підприємництва на виконання 

запланованого регулювання 

23351,30 116756,50 

4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 

суб'єктів малого підприємництва 

0 0 

5. Сумарні витрати на виконання запланованого 

регулювання 

23351,30 116756,50 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва 

щодо запропонованого регулювання немає потреби, оскільки прийняття даного 

регуляторного акта враховує інтереси усіх зацікавлених сторін: держави, лікарні, суб’єктів 

господарювання та населення. 
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