
Звіт про результати базового відстеження проекту регуляторного акту  

про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Новокаховської міської ради 

,,Про затвердження тарифів платних медичних послуг, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством ,,Центр первинної медико-

санітарної допомоги міста Нова Каховка” Новокаховської міської ради”   
 

1.Вид та назва регуляторного акту 

 Проект про внесення змін до рішення виконавчого комітету Новокаховської 

міської ради ,,Про затвердження тарифів платних медичних послуг, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством ,,Центр первинної медико-санітарної 

допомоги міста Нова Каховка” Новокаховської міської ради”.  

2.Назва виконавця заходів  

 Комунальне некомерційне підприємство ,,Центр первинної медико-

санітарної допомоги міста Нова Каховка” Новокаховської міської ради 

3.Цілі прийняття акту  

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на певні платні медичні 

послуги, сприяння збільшенню надходжень, покращення результатів фінансово-

господарської діяльності, покращення якості медичного обстеження населення на 

первинній ланці, поліпшити продуктивність лабораторії. 

4.Строк виконання заходів з відстеження  

серпень - вересень 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 попиту на надання певних платних медичних послуг;  

- плануємий обсяг коштів, отриманих від надання певних платних медичних 

послуг, розрахований за економічно обґрунтованими тарифами. 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту 

Після набрання чинності регуляторного акта його результативність 

визначатиметься шляхом аналізу наявної інформації за такими кількісними 

показниками:  

- кількість фізичних осіб, які користуються послугами Комунального 

некомерційного підприємства ,,Центр первинної медико-санітарної допомоги 

міста Нова Каховка” Новокаховської міської ради; 

- кількість наданих платних послуг. 

Якісними показниками результативності регуляторного акта є: 

- стабільне функціонування комунального некомерційного підприємства; 

- достатнє фінансування для забезпечення населення якісними медичними 

послугами за економічно обґрунтованими тарифами. 

 



9.Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Прийняття міською радою регуляторного акта підвищить рівень якості 

медичного обстеження населення на первинній ланці, встановить економічно 

обґрунтовані тарифи на певні платні медичні послуги, сприятиме збільшенню 

надходжень, покращить результати фінансово-господарської діяльності. 

Крім того, протягом встановленого строку виконання заходів з відстеження, 

зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного 

впливу до нього від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на адресу закладу 

не надходили. Тому в цілому, прийняття цього регуляторного акту сприятиме 

підвищенню ефективності діяльності Комунального некомерційного підприємства 

,,Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка” 

Новокаховської міської ради, відповідає вимогам чинного законодавства та 

матиме достатній рівень досягнення визначених цілей. 

 

 

 

 

Генеральний директор                                                     Олена ХОДОРКОВСЬКА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


