
      Звіт про результати базового відстеження  проекту регуляторного 

акту ,,Про встановлення переліку та вартості  платних медичних послуг 

по профоглядам, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством ,,Центральна міська лікарня міста Нова Каховка” 

Новокаховської міської ради” 

   
 

1.Вид та назва регуляторного акту 

          Проект рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради 

,,Про встановлення переліку та вартості  платних медичних послуг по 

профоглядам, що надаються комунальним некомерційним підприємством 

,,Центральна міська лікарня міста Нова Каховка” Новокаховської міської 

ради”.  

2.Назва виконавця заходів  

         Комунальне некомерційне підприємство ,,Центральна міська лікарня 

міста Нова Каховка” Новокаховської міської ради 

3.Цілі прийняття акту  

      Приведення розміру цін у відповідність до вимог законодавства та 

потреб лікарні, покращення їх фінансового положення, що сприятиме більш 

раціональному використанню коштів місцевого бюджету. 

4.Строк виконання заходів з відстеження  

Січень - лютий 2021 року 

5.Тип відстеження   

Базове.  

6.Методи одержання результатів відстеження 

Шляхом аналізу статистичних даних. 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних  

          При відстеженні результативності використовувалися:  

- кількість наданих платних медичних послуг;  

- обсяги коштів, отриманих від надання платних медичних послуг по 

проведенню профілактичних оглядів; 

- розмір коштів, отриманих від надання платних медичних послуг, які 

направлено на покриття витрат, пов’язаних із функціонуванням, утриманням 

і ремонтом майна лікарні, зміцнення його матеріально- технічної бази. 

          8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту 

Для поліпшення умов та якості проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, 

виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана  з обслуговуванням 

населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, медичний 

огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, видачі медичної 

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

придбано для відділення трансфузіології  1 од. холодильника НХС-158, 1 од. 

водяної бані ВБ-20 чотирьохмістної, 1од. запаювача трубок, 1 од. фотометра 

МБА-540, 2од. кондиціонерів, 1 од. касового апарату, бланкову продукцію, 



медичні матеріали та лабораторні реактиви. Також було закуплено захисний 

медичний одяг, будівельні та господарчі товари. Сплачено послуги повірки 

засобів вимірювальної техніки, послуги з визначення алкоголю та 

психоактивних речовин у біосередовищі, навчання працівників. 

 

Період Надано платних 

медичних послуг 

(осіб) 

Отримано коштів на 

спец. рахунок  

(тис. грн.) 

Видатки 

2020 рік 7803 2488,5 2380,4 

 

9.Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та 

ступеня досягнення визначених цілей 

         Регуляторний акт додаткових видатків від місцевого бюджету не 

потребує, а навпаки -  надасть додаткові кошти для реалізації лікарнею своїх 

завдань і функцій. 

        Ціни, затверджені даним регуляторним актом, не відшкодовують в 

повній мірі витрати, пов’язані з надання платних медичних послуг.  

Виходячи із наведеного, вважаємо за необхідність в прийнятті нових цін 

замість нині діючих.  

 

 

Головний лікар                                                                  Ігор ГАЙДАМАНЧУК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


