
Звгг
про повторне вщстеження результативное™ розпорядження 

голови обласноТ державноУ адмшктрацп - кершника обласноУ 
вшськово-цившьноУ адмЫстрацп вщ 16.07.2020 № 487 «Про встановлення 

тарифш на платш послуги, що надаються Комунальним некомерцшним
пщприемством ЛуганськоУ обласноУ ради «Лисичанський обласний 

шкфно-венеролопчний диспансер»

1. Вид та назва регуляторного акта, результатившсть якого 
вщстежуеться

Розпорядження голови обласноУ державноТ адмшютрацп - кершника 
обласноУ вшськово-цивтьноУ адмшютрацп вщ 16.07.2020 «Про встановлення 
тарифш на платш послуги, що надаються Комунальним некомерцшним 
пщприемством ЛуганськоУ обласноУ ради «Лисичанський обласний 
шкфно-венеролопчний диспансер», зареестроване в Схщному 
м1жрепональному управл1нн1 Мшютерства юстици (м. Харюв) 04.08.2020 
за № 115/115 (дал1 - розпорядження).

2. Назва виконавця заходш з вщстеження
Департамент економ1чного розвитку та зовшшньоекономшноУ дкльност! 

ЛуганськоУ обласноУ державноУ адм1н1страцп‘.

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

стабшьност1 тарифш, прозорост1 1 гласност1 ц1ноутворення на платш медичн1 
послуги, що надаються суб’ектам господарювання та населению Комунальним 
некомерцшним пщприемством ЛуганськоУ обласноУ ради «Лисичанський 
обласний шкфно-венеролопчний диспансер» (дал1 - лжарняний заклад).

Основною метою прийняття зазначеного регуляторного акта е 
затвердження тарифш в економшно обгрунтованому розмф1 на ринку реалНацн 
медичних послуг, який дозволить забезпечити баланс штересш споживачш в 
отриманн1 як1сних послуг за доступними тарифами та 1нтерес1в л1карняного 
закладу щодо повного вщшкодування витрат за надан1 послуги, а також 
сприяння збшьшенню надходжень до спещального фонду бюджету, яю, в свою 
чергу, будуть направлятися на розвиток матер1ально-техн1чноУ бази лжарняного 
закладу.

4. Строк виконання заходт з вщстеження
Повторне вщстеження проводилось з 16.08.2021 до 09.09.2021.

5. Тип вщстеження
Повторне вщстеження.
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6. Методи одержания результатов вщстеження
Статистичний метод. Для проведения повторного вщстеження 

використовувався статистичний метод та чинна нормативно-правова база у 
сфер1 щноутворення, а також залучався лжарняний заклад, який шд час 
надання платних медичних послуг керуеться розпорядженням.

7. Даш та припукцення, на основ! яких вщстежувалась 
результатившсть, а також способи одержания даних

Вщстеження результативное^ здшснено шляхом анашзу статистичноТ 
шформацп з фшансово!* дшльност1, отриманих надходжень вщ платних 
медичних послуг лжарняним закладом та фактичних витрат на Тх проведения.

8. Клльктсш та яшсш значения показникш результативное^ акта
Повторне вщстеження результативное^ проводиться з метою ощнки 

ступеня досягнення актом визначених цшей.
Встановлеш кшькюш та яюсш значения показникш результативное^ акта 

поршнюються 13 значениями аналопчних показникш базового вщстеження.

Найменування показника Базове вщстеження Повторне вщстеження
Надходження на рахунки лжарняного 
закладу, тис. грн, у тому числи

124,346 549,78

вщ суб’ект1в господарювання 36,81 (25 од.) 196,3 (25 од.)
вщ населения 87,536 (2729 ос1б) 353,475 (5780 ос!б)
Р1вень по1нформованост1 суб’ект1в 
господарювання та фпичних ос1б з 
основних положень акта

Вище середнього, оскьпьки розпорядження розм1щено 
в мереж11нтернет на оф1щйному сайт1 ЛуганськоТ 
обласноУ державноУ адм1н1страцп та опублжовано 
12.08.2020 в газет! Луганщина.иа. Вип. 26 (71)

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

8,254, у т. ч.:
суб’екти господарювання - 

2,527;
населения -5,727;

30 хв

433,0 у т. ч.:
суб’екти господарювання- 

161,9;
населения -271,665;

30 хв

Обсяг фшансових надходжень на рахунки лжарняного закладу вщ надання 
платних послуг з медичного обслуговування за перюд з 12.08.2020 до 
11.08.2021 склав 549,78 тис. грн, що в 4,4 рази бшыие прогнозованого 
(124,346 тис. грн), це пов’язано в збшыненням звернень вщ населения щодо 
отримання консультацш л1каря-дерматовенеролога, косметолопчно'Г допомоги, 
видалення новоутворень, анон1много обстеження та лкування хворих, тощо. 
Разом 13 тим, вщ суб’ект1в господарювання також збшыпились запити щодо 
проведения профшактичних медичних оглядш.

Кошти, отриман1 вщ надання платних послуг, зараховуються на рахунки 
л1карняного закладу та використовуються на заходи, що пов’язаш з 
оргашзащею надання цих послуг.

Питома вага видаткш лжарняного закладу за статтями витрат у в1дсотках 
складае:

68,2 % - «Оплата пращ та нарахування на оплату пращ»;
10,5 % - «Оплата комунальних послуг та енергоноспв»;
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10,3 % - «Медикамента та перев’язувальш матер1али»;
7,1 % - «Оплата послуг (крш комунальних);
3,9 % - «Предмета, матер1али, обладнання та швентар».

Тарифи на платш послуги розраховано на основ1 фактичных витрат 
лжарняного закладу за 2019 рж (до складу тарифш входять: оплата пращ 
медичного персоналу, вщрахування единого социального внеску, матер1альш, 
загальновиробничц адмшютративш витрати).

Вщповщно до вимог статп З1 Закону УкраТни «Про оплату пращ» розмф 
зароб1тно1 плати пращвника за повнютю виконану мюячну норму пращ не 
може бути нижчим за розмф мшшальноУ заробгою'У плати, що з 01.01.2021 
становить 6000,00 грн на мюяць (у дпочих тарифах враховано 4723,00 грн).

Водночас державш регульоваш щни повинш бути економшно 
обгрунтованими.

Згщно 31 статтею 12 Закону УкраТни «Про щни та ц1ноутворення» зм1на 
ршня державных регульованих щн може зд1Йснюватися у зв’язку 13 зм1ною 
умов виробництва 1 продажу (реал1зацп) продукцп, що не залежать вщ 
господарськоТ д1яльност1 суб’екта господарювання.

Так, зм1ни оплати пращ, тариф1в на комунальн1 послуги та енергоносп, 
медикаменты е передумовою для розгляду питания доцшьност1 перегляду 
тарифш на платн1 послуги та встановлення новых обгрунтованих тарифш.

Разом 13 там, до Департаменту нов1 розрахунков1 матер1али в1д лжарняного 
закладу не надходили.

9. Оц1нка результате реалпацн регуляторного акта та ступени 
досягнення визначених щлей

Ступ1нь досягнення визначених Ц1лей е достатньо высоким.
На пщстав1 повторного вщстеження результативност1 розпорядження 

можна зробити висновок, що впровадження цього нормативно-правового акта 
забезпечило дотримання державно! дисципл1ни щн, стабш1зац1Ю щново'Т 
ситуацп, як1сть надання платных послуг, використання повноважень обласноТ 
державно!’ адмшютрацп щодо регулювання щн (тариф!в).

Прийняття цього розпорядження дозволило лжарняному закладу залучити 
для розвитку додатков1 кошта, пол1пшити матер1ально-техн1чну базу 
лжарняного закладу, П1двищити квал1ф1кац1ю лжарш, забезпечити належний 
р1вень медично’Т допомоги суб’ектам господарювання та населению.

Регуляторный акт вщповщае принципам державно!' регуляторно! полынки.
Пер10дичне вщстеження плануеться здшснювати один раз на три роки з 

дня виконання заходт з повторного вщстеження результативност1 цього акта 
(III квартал 2024 року) та кожш наступи! три роки.

Перший заступник голови 
ЛуганськоУ обласноУ 
державно!' адмшютрацп'

« /о » &’-Аеси -X 2021 року

Олекс1Й СМИРНОВ


