
Звіт 

про повторне відстеження результативності розпорядження голови 

обласної державної адміністрації – керівника обласної військово -цивільної 

адміністрації від 23.03.2021 № 184 «Про встановлення тарифів на платні 

послуги, що надаються Луганським обласним бюро  
судово-медичної експертизи» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується 
Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 23.03.2021 № 184 «Про 
встановлення тарифів на платні послуги, що надаються Луганським обласним 
бюро судово-медичної експертизи», зареєстроване в Східному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Харків) в державному 
реєстрі нормативно-правових актів 01.04.2021 за № 11/191 (далі – 
розпорядження). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності 

Луганської обласної державної адміністрації (далі – Департамент). 
 

3. Цілі прийняття акта 
Цілями державного регулювання цін є забезпечення обґрунтованості і 

стабільності тарифів, прозорості і гласності ціноутворення на платні медичні 
послуги, що надаються суб’єктам господарювання та населенню Луганським 
обласним бюро судово-медичної експертизи (далі – Бюро). 

Основною метою прийняття зазначеного регуляторного акта є встановлення 
тарифів в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних 
послуг, який дозволить забезпечити баланс інтересів споживачів в отриманні 
якісних послуг за доступними тарифами та інтересів лікарняного закладу щодо 
повного відшкодування витрат за надані послуги, а також сприяння збільшенню 
надходжень на рахунки Бюро, які, в свою чергу, будуть направлятися на 
розвиток його матеріально-технічної бази. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Повторне відстеження проводилось з 29.08.2022 до 13.09.2022. 
 

5. Тип відстеження 
Повторне відстеження. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження 
Статистичний метод.  
Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний 

метод та чинна нормативно-правова база у сфері ціноутворення, а також 
залучалось Бюро, яке під час надання платних медичних послуг керується 
розпорядженням. 
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 
Відстеження результативності здійснено шляхом аналізу статистичної 

інформації з фінансової діяльності, отриманих надходжень від платних 
медичних послуг Бюро та фактичних витрат на їх проведення.  

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Повторне відстеження результативності проводиться з метою оцінки 

ступеня досягнення актом визначених цілей.  
Встановлені кількісні та якісні значення показників результативності акта 

порівнюються із значеннями аналогічних показників базового відстеження. 
 

Найменування показника Базове відстеження Повторне відстеження 

Надходження до 
спеціального фонду 
бюджету Бюро,  
тис. грн, у т. ч.: 

116,2 2097,9 

від суб’єктів 
господарювання  

49,0 (10 од) 884,7 (12 од.) 

від населення  67,2 (30 осіб) 1213,2 (320 осіб) 

Рівень поінформованості 
суб’єктів господарювання 
та фізичних осіб з 
основних положень акта 

Вище середнього, оскільки розпорядження розміщено в 
мережі Інтернет на офіційному сайті Луганської обласної 

державної адміністрації та опубліковано у Луганській 
обласній загальнополітичній газеті Луганщина.UA  

Вип. 10 (97) від 07.04.2021 

Розмір коштів і час, що 
витрачатимуться 
суб’єктами господарювання 
та/або фізичними особами, 
пов’язаними з виконанням 
вимог цього акта, тис. грн 

116,2, у т. ч.: 
суб’єктів 

господарювання – 49,0 
населення –  67,2  

7500 хв (зазначено 
найбільший час 

надання послуги) 

2097,9, у т. ч.: 
суб’єкти  

господарювання –  884,7  
населення  –  1213,2; 

30 хв (середні витрати часу 
на отримання інформації про 

тарифи, оформлення 
документації)  

 

Обсяг фінансових надходжень на рахунки Бюро від надання платних послуг 
з медичного обслуговування за період з 07.04.2021 до 06.04.2022 склав  
2097,9 тис. грн, що на 1981,7 тис. грн більше прогнозованого (116,2 тис. грн), це 
пов’язано із збільшенням кількості отриманих послуг суб’єктами 
господарювання та населенням.  

Кількість суб’єктів господарювання, що звертались за послугами до Бюро, 
збільшилась на 2 одиниці, надходження склали 884,7 тис. грн. 

Водночас кількість населення збільшилась на 290 осіб, надходження склали 
1213,2 тис. грн. 

Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на рахунки 
Бюро та використовуються на заходи, що пов’язані з організацією надання цих 
послуг. 

Питома вага видатків Бюро за статтями витрат у відсотках складає: 
91,3 % – «Оплата праці та нарахування на оплату праці»; 
6,2 % – «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»; 
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1,7 % – «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»; 

0,5 % – «Оплата електроенергії»; 

0,3 % – «Оплата послуг (крім комунальних)». 

Тарифи на платні послуги розраховано на основі фактичних витрат Бюро за 

5 місяців 2020 року (до складу входять: оплата праці медичного персоналу, 

нарахування на оплату праці, матеріальні, загальновиробничі, адміністративні 

витрати). 

Відповідно до вимог статті 31 Закону України «Про оплату праці» розмір 

заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може 

бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, що з 01.12.2021 становить 

6500 грн на місяць, а з 01.10.2022 цей показник зросте до 6700 грн (у діючих 

тарифах враховано 6000 грн). 

Водночас державні регульовані ціни повинні бути економічно 

обґрунтованими.  

Згідно зі статтею 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення» зміна 

рівня державних регульованих цін може здійснюватися у зв’язку із зміною умов 

виробництва і продажу (реалізації) продукції, що не залежить від господарської 

діяльності суб’єкта господарювання. 

Так, зміни оплати праці, тарифів на комунальні послуги та енергоносії, 

медикаменти є передумовою для розгляду питання доцільності перегляду 

тарифів на платні послуги та встановлення нових обґрунтованих тарифів. 

Разом із тим, до Департаменту нові розрахункові матеріали від Бюро не 

надходили. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Ступінь досягнення визначених цілей є достатньо високим. 

На підставі повторного відстеження результативності розпорядження 

можна зробити висновок, що впровадження цього нормативно-правового акта 

забезпечило дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової 

ситуації, якість надання платних послуг, використання повноважень обласної 

державної адміністрації щодо регулювання цін (тарифів). 

Прийняття цього розпорядження дозволило Бюро залучити для розвитку 

додаткові кошти, підвищити кваліфікацію лікарів, забезпечити належний рівень 

медичної допомоги суб’єктам господарювання та населенню. 

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.  

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня 

виконання заходів з повторного відстеження результативності цього акта  

(III квартал 2025 року) та кожні наступні три роки.  

 

 

Перший заступник голови Луганської  

обласної державної адміністрації                                                  Олексій СМИРНОВ 
 

«____» ______________ 2022 року вересня13


