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про базове вщстеження результативное^ проекту розпорядження 
голови обласноТ державно! адмшкгграци — кершника обласноУ 

в1Йськово-цив1лыю1 адмМстрацн

«Про встановлення тарифш на платш послуги, що надаються 
Комунальним некомерцшним пщприемством ЛуганськоУ обласноУ ради

«Центр псих1чного здоров’я»

1. Вид та назва регуляторного акта, результатившсть якого 
вщстежусться

Проект розпорядження голови обласноУ державноУ адмшютрацп - 
кершника обласноУ вшськово-цившьноУ адмшютрацп «Про встановлення 
тарифш на платш послуги, що надаються Комунальним некомерцшним 
пщприемством ЛуганськоУ обласноУ ради «Центр психшного здоров’я».

2. Назва виконавця заходт з вщстеження
Департамент економшного розвитку та зовшшньоекономщноУ д1яльност1 

ЛуганськоУ обласноУ державноУ адмшютрацн.

3. Цшь прийняття акта
Ц1лями державного регулювання ц1н е забезпечення обгрунтованост1 1 

стабшьност1 тариф1в, прозоросН 1 гласносЛ ц1ноутворення на платш медичш 
послуги, що надаються суб’ектам господарювання та населению Комунальним 
некомерцшним пщприемством ЛуганськоУ обласноУ ради «Центр псих1Чного 
здоров’я» (дал1 - лжарняний заклад).

Основною метою прийняття зазначеного регуляторного акта е 
встановлення тарифш в економ1чно обгрунтованому розмф1 на ринку реалПаци 
медичних послуг, який дозволить забезпечити баланс штересш споживачш в 
отриманн1 яюсних послуг за доступними тарифами та штересш лжарняного 
закладу щодо повного вщшкодування витрат за надаш послуги, а також 
сприяння збшьшенню надходжень на рахунки лжарняного закладу, як1, в свою 
чергу, будуть направлятися на розвиток матер1ально-техшчно'Г бази л1карняного 
закладу.

4. Строк виконання заходт з вщстеження
Вщповщно до частини п’ятоУ статт! 10 Закону УкраУни «Про засади 

державноУ регуляторно'Г пол1тики у сфер1 господарськоУ д1яльност1» 
вщ 11.09.2003 № 1160-1У базове вщстеження результативност1 регуляторного 
акта здшснюеться до дня набрання чинносН цим регуляторним актом або 
набрання чинност1 бшьш1стю його положень.

Базове вщстеження проводилось з 23.12.2021 до 29.12.2021.

5. Тип вщстеження
Базове вщстеження.
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6. Методи одержания результат^ вщстеження
В1дстеження результативное^ регуляторного акта здшснювалося шляхом 

аналЬу кшькюних та яюсних значень показниюв результативность
Використовувалась статистична звшпсть лжарняного закладу, звггтсть з 

фшансовоТ дшльност1 щодо надходжень В1Д платних медичних послуг, а також 
чинна законодавча та нормативно-правова база у сфер1 щноутворення.

7. Даш та припущення, на основ1 яких вщстежувалась 
результатившсть, а також способи одержания даних

Проект зазначеного розпорядження з аналоом регуляторного впливу 
розм1щено в мереж1 1нтернет на офщшному сайт1 ЛуганськоТ обласноТ 
державноТ адмшютраци 1шр://1ода.цоу.иа з 22.11.2021 у роздЫ «Регуляторна 
пол1тика» (п1дроздш «Проекты регуляторных актш»).

У пов1домленн1 про оприлюднення вказаш контакты! телефоны, поштова 1 

електронна адреси для надання пропозицш та зауважень.
За час обговорення проекту регуляторного акта на адресу Департаменту 

економ1чного розвитку та зовшшньоекономшноТ дшльност! ЛуганськоТ 
обласноТ державноТ адмшютрацп пропозицп та зауваження в1д громадян та 
суб’ект1в пщприемницькоТ д!яльност1 не надходили.

8. К1льк1сн1 та ЯК1СН1 значения показнишв результативност! акта
Дш регуляторного акта поширюеться на л1карняний заклад, суб’екти 

господарювання (прогнозуеться у юлькосИ 22 одиниц1) 1 населения 
(прогнозуеться у кшькост1 7747 ошб), як1 мають потребу у послугах цього 
л1карняного закладу.

К1льк!сн1 та якюш показники результативност1 регуляторного акта 
залишилися на р1вн1 наведених в аналЫ регуляторного впливу:

Найменування показника Прогнозш значения
Надходження на рахунки 
л1карняного закладу, тис. грн, 
у тому числи

2391,908

В1д суб’ектхв господарювання 
(22 од.)

945,625

В1д населения (7747 ос1б) 1446,283

Р1вень по!нформованост1 суб’ект1в 
господарювання та фвичних ос1б з 
основных положень акта

Вище середнього, оскшьки проект 
розпорядження розм1щений в мереж1
1нтернет на оф1Ц1йному сайт! ЛуганськоТ 
облдержадм!н!страцп

Розмф КОШТ1В 1 час, що 
витрачатимуться суб’ектами 
господарювання та/або фвичними 
особами, пов’язаними з виконанням 
вимог цього акта

837,565 тис. грн, у т. ч.: 
суб’екти господарювання - 331,366 тис. грн; 

населения - 506,199 тис. грн;

30 хв
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9. Оцшка результате реалпацп регуляторного акта та ступени 
досягнення визначених Ц1лей

Базове вщстеження результативност1 регуляторного акта проводилось
ШЛЯХОМ анаЛ13у СТаТИСТИЧНОТ ЗВ1ТНОСТ1, фшаНСОВИХ ПОКаЗНИЮВ Д1ЯЛЬНОСТ1

лкарняного закладу.
Результати базового вщстеження проекту розпорядження голови обласно’Г 

державно'Г адмшютрацп - кершника обласно'Г вшськово-цившьноТ адмшютрацп 
«Про встановлення тарифш на платш послуги, що надаються Комунальним 
некомерцшним пщприемством ЛуганськоУ обласно'1 ради «Центр психшного 
здоров’я» св1дчать про те, що його запровадження забезпечить досягнення 
поставлених цшей, зокрема дозволить встановити економшно обгрунтован1 

тарифи на платш послуги лкарняного закладу, що в свою чергу позитивно 
вплине на його фшансування та розвиток 1 дозволить на належному р1вш 
забезпечувати потреби споживачш у платних медичних послугах.

Вщ встановлення нових тариф1в оч!куеться зб1льшення надходжень кошт1в 
на рахунки лкарняного закладу.

Крш того, контролююч1 органи отримають змогу 1 П1дстави зд1Йснювати 
перевфки застосування тарифш на послуги л1карняного закладу.

Повторне вщстеження результативност! вказаного регуляторного акта буде 
здшснено не П1зн1ше двох роюв п1сля набрання чинност1 регуляторного акта 
(I квартал 2024 року), за результатами якого можливо здшснити поршняння 
показниюв базового та повторного вщстежень.

Пер1одичне вщстеження плануеться здшснювати один раз на три роки з 
дня виконання заход1в з повторного вщстеження результативност1 цього акта 
(I квартал 2027 року) та кожш наступи! три роки.


