
Аналіз регуляторного впливу запровадження проекту 

рішення виконавчого комітету ,,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.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати 

шляхом правового регулювання. 

           На виконання статті 21 Закону України ,,Про захист населення               

від інфекційних хвороб”, постанов Кабінету Міністрів України від                         

17 вересня 1996 року №1138 ,,Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах 

освіти” та від 23 травня 2001 року №559 ,,Про затвердження Переліку професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі 

особистих медичних книжок”, відповідно до наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 23 липня 2002 року №280 ,,Щодо організації 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”, спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України  та Міністерства внутрішніх 

справ України від 31 січня 2013 року №65/80 ,,Про затвердження положення 

про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”, наказів 

Міністерства охорони здоров’я України від 20 жовтня 1999 року №252 ,,Про 

затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу 

(ліцензії) на об’єкт дозвільної системи”, від 21 травня 2007 року №246 ,,Про 

затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій”. 

 

  2.Визначення цілей регулювання. 

    Проект рішення виконавчого комітету ,,Про встановлення переліку та 

вартості платних медичних послуг по профоглядам, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством ,,Центральна міська лікарня міста 

Нова Каховка” Новокаховської міської ради” підготовлений комунальним 

некомерційним підприємством ,,Центральна міська лікарня міста Нова 

Каховка” Новокаховської міської ради.   

Розроблений з метою приведення розміру цін на платні медичні послуги у 

відповідність до вимог чинного законодавства, поліпшення фінансового 

становища лікарні, що сприятиме більш раціональному використанню коштів 

місцевого бюджету. 

 

 



  3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

зазначених цілей. 

Для поліпшення матеріально-технічної бази міської лікарні потрібне 

додаткове фінансування. Недостатність коштів у міському бюджеті не дозволяє 

додатково профінансувати видатки установи. 

Отже, єдиним джерелом додаткового фінансування є надання платних 

медичних послуг, в межах своїх функціональних повноважень. 

Тому найбільш прийнятною альтернативою є затвердження 

запропонованого проекту регуляторного акта. 

 

  4.Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми. 

Механізмом розв’язання  проблеми є встановлення, шляхом аналізу, 

економічно обґрунтованих цін на платні медичні послуги по профоглядам. 

Міська лікарня  надає платні послуги згідно з Переліком платних послуг, 

які можуть надаватися  згідно своїх функціональних повноважень. 

Виконання та здійснення контролю за виконанням  цього регуляторного 

акту не потребує додаткових витрат з бюджетів різного рівня. 

Прийняття рішення зумовить досягнення поставлених цілей. При цьому 

ризик впливу зовнішніх чинників на дію цього регуляторного акту є 

мінімальним. 

 

  5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта. 

На виконання статті 21 Закону України ,,Про захист населення               

від інфекційних хвороб”,  постанов Кабінету Міністрів України від                         

17 вересня 1996 року №1138 ,,Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах 

освіти” та від 23 травня 2001 року №559 ,,Про затвердження Переліку професій, 

виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі 

особистих медичних книжок”, відповідно до наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 23 липня 2002 року №280 ,,Щодо організації 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”, спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України  та Міністерства внутрішніх 

справ України від 31 січня 2013 року №65/80 ,,Про затвердження положення 

про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”, наказів 

Міністерства охорони здоров’я України від 20 жовтня 1999 року №252 ,,Про 

затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу 

(ліцензії) на об’єкт дозвільної системи”, від 21 травня 2007 року №246 ,,Про 

затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій”. 

 

 



  6.Визначення очікуваних результатів регуляторного акту. 

Найважливішим результатом прийняття регуляторного акта буде 

соціальний ефект, який гарантує законні права та інтереси громадян на 

соціальний захист. 

Кошти від платних медичних послуг будуть використані для додаткового 

фінансування заходів щодо надання медичних послуг по проведенню 

профілактичних медичних оглядів. 

Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акта не 

передбачається. 

 

  7.Визначення строку дії регуляторного акта. 

Строк дії акту буде результативним до тих пір, поки не буде змін на 

законодавчому рівні, змін, які впливають на собівартість одиниці виміру. Коли 

такі зміни призведуть до суттєвого підвищення собівартості виміру, лікарнею 

буде запроваджено процедуру змін до регуляторного акту або прийнято 

рішення до прийняття нового акту в установленому порядку. 

 

  8.Відстеження результативності регуляторного акта. 

Базове відстеження показників результативності регуляторного акту 

проведено на етапі його підготовки. Повторне відстеження результативності 

буде здійснено через рік після набрання ним чинності. 

Показниками результативності регуляторного акту приймаються дані: 

- кількість наданих платних медичних послуг;  

- обсяги коштів, отриманих від надання платних медичних послуг по 

проведенню профілактичних оглядів.  

Для відстеження результативності регуляторного акта будуть 

впроваджені слідуючи заходи: 

- проведення опитування громадян та суб’єктів підприємницької діяльності; 

- за даними опитування проводиться соціальне дослідження з питань виявлення 

інтересів цих груп та виникнення у них проблем; 

- оцінювання показників  базового, повторного та періодичного  

відстеження; 

- проведення аналізу відхилення показників та встановлення причин цих 

відхилень. Заходи по відстеженню результатів регуляторного акту нададуть 

змогу зробити висновок про досягнення встановленої цілі. 

 

 

Головний лікар                                                                        Ігор ГАЙДАМАНЧУК 

 

 

 

 


