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на публiчне ознайомлення виноситься звiт про базове
вiдстеження реryляторного акта проскту рiшення виконавчого KoMiTeTy ЛюботинськоТ
MicbKoT ради к"Про встановлення тарифiв на платнi послуги по КНП KI{eHTp первинноТ
медико-санiтарноТ допомоги>> ЛюботинськоТ MicbKoT рали XapKiBcbKoT областi > .

звIт
про базове вiдстеження результативностi реryляторного акта

1.Вид та назва реryляторного акry; проскт рiшення виконавчого KoMiTeTy ЛюботинськоТ
пricbKoT ради к"Про встановлення тарифiв на платнi послуги по КНП KI{eHTp первинноТ
медико-санiтарноТ допоп{оги)> ЛюботинськоТ MicbKoT рали XapKiBcbKoT областi
2.Назва виконавця заходiв з вiдстеясення:
eKoHoMicT
3. Цiлi прийняття акту - з метою покращення/ улосконалення надання медичних послуг
встановлюються тарифи на платнi послуги по КНП <Щентр первинноТ медико-санiтарноТ

допомоги)> Люботинськоi MicbKoT рали XapKiBcbKoT областi; надходження до бюлжету КНП
кцпмсд>> вiд надання платних послуг юридичним особам та фiзичним особам
недекларованим ( за зверненнями громадян, Lцо надаються без направлення лiкаря), що

дозволить заJIr{ити кошти на розвиток матерiально - технiчноТ бази пiдприсмства..
4. Строк виконання заходiв з вiдстеження: грудень 2020 року
5. Тип вiдстеження: базове,

б. Методи одержання результатiв вiдстеження: статистичний.
7. {aHi та припущення, на ocHoBi яких вiдстежувалася результативнiсть, а також
способи одержання даних:
Враховуючи цiлi регулювання для вiдстеження результативностi регуляторного акту були
визначенi TaKi показники результативностi :

. розмiр надходжень ло пiлприсмства;
о кiлькiсть суб'сктiв господарювання таlабо фiзичних осiб, на яких поширюватиметься

дiя акта;
о piBeHb поiнформованостi суб'сктiв господарювання таlабо фiзичних осiб з основних

ITоложень акта.
8. Кiлькiснi та якiснi значення показникiв результативностi реryляторного акту:

показнuкu 2020 piK (плаtt) 202I piK (проzttоз)
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piBeHb поiнформованостi суб'сктiв
господарювання, фiзичних осiб та
недеюrарованi з основних
положень акта

Суб'скти мiulого
пiдприсмництва

проiнформованi про рiшення
шляхом опублiкування його
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