
Ацалiз реryляторного впливу а

проекту рiшення виконавчого KoMiTeTy ЛюботинськоТ MicbKoT рали
uПро встановлення тарифiв на платнi послуги по

кнп <<Щентр ,r.p""""oi медико-санiтарноi допомоги>> Люботинськоi MicbKoi рали
XapKiBcbKoi областi>

дналiз регуляторного впливу до проекту рiшення виконавчого копriтету ЛюботинськоТ MicbKoT

рали ккпро встановлення тарифiв нъ плаr"i no.nyr, по Кнп (цпмсд)) Лмр Хо> пiдготовлений

вiдповiдно до вимог Закону УкраТни <Про засади лержавноТ регуляторноТ полiтики у сферi

господарськоТ дiяльностi>, IvIетодики про"йaп"я аналiзу впливу та вjдстеження результативностi

регуляторного акта, затвердженоТ пЬстЪновою КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни вiд l1,0з,2004 N9308

кпро затвердження методик проведення ана,пiзу. впливу та вiдстеження результативностi

регуляторного акта), з метою одержання зауважень i пропозиuiй вiд фiзичних та юридичних осiб,

iх об'еднань впродовж одного мiсяця,

I. Визначення проблеми

Вiдповiдно до п.п.2 ст.28 Закону УкраТни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> визначено

право виконавчих органiв мiських рад встановлювати тарифи на платнi послуги, що надають

заклади охорони здоров'я комунальнот форми власностi,

в умовах дефiциту бюджетних коштiв, необхiдно враховувати, що важливим джерелом

додurпо""х коштiв для системи охорони здоров'я е платнi послУГи, ЯКi НаДаЮТЬСЯ ВiДПОВiДНО ДО

постановИ КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни вiд l7.09.1996 Jф1l38 <Про затвердження перелiку платних

послуг, якi надаються в дgрцlвних i комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних

навчальних закладах>.
Розпорялження КМУ вiд 30.11.20lб Nч1013-р схвалена концепцiя реформи фiнансування

системи охорони здоров'я Укратни. Вона закрiплюс модель нацiонального 9олiдарного медичного

страхування зi l00% покриттям громадян. Регулюватиме стосунки мiж лiкарем та пацiснтом

створений сдиний нацiонатьний замовник Нацiональна служба здоров'Я УкRаТуи, якиЙ

плануватиме та закуповуватиме медичнi послуги для громадян, контрактуватиме медичнl заклади,

оцiнЬватИме та контролюВатиме якiсть послуг, пiлтримуватиМе електронну систему збору та

обмiну медичною iформаrriсю тощо. ,щержава впроваджус поняття гарантованого пакету

медичнот допомоги. йдеruс" про чiтко визначений набiр медичних послуг та лiкiв, право на

отримання якого матимуть Bci без винятку громадяни УкраТни. Гарантований пакет медичноТ

допомоги щороку переглядатиметься та публiкуватиметься,
Тарифи на платнi посJгуги 

"".nuua"i "u 
пiдaru"i поданих закладами охорони здоров'я MicTa

розрах)нкових матерiалiв вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB УкраТни з питань

цiноутворення, а саме^: ЗаконУ УкраiнИ <Про uiнИ i чiноутворення), Податкового кодексу УкраТни,

iнших нормативно-правових-актiъ, на пiдставi яких визнача€ться повна собiвартiсть послуги, та

положення npo пnurri медичнi послуги по кнп (цпмсд)) лмр хо.
Тарифи-на платнi медичнi послуги формуються закладоIчI ОХОРОНи здоров'я iз застосуванням

нормативно-витратного методу .,u пiдarчъi-лержавних i галузевих норм оплати працi, норм часу,

норм використання матерiа.ltьних peclpciB, цiн на лiкарськi засоби i вироби медичного

призначення та витрат, пов'язаних i упраuпiпням i обслуговуванням закладу тощо. I-[i тарифи

встановлюються беi прибутку, Порядок застосування тарифiв на платнi послуги з медичного

обслуговування не с предметом регулювання цього проекту рiшення.-проблема 
- невiдповiднiсть тарифiв на послуги, якi можуть надавати заклади охорони

здоров''я MicTa, економiчно обгрунтованому рiвню та неврегульованiсть платежiв в закладах,

Базою для визначення BapTocTi медичних послуг були розрахунки фактичних витрат за

дев'ять мiсяцiв 2020 року та плановi показники 202| року. Чиннi тарифи не враховують темпи

пiдвищення заробiтнот плати праuiвникiв медичних установ, зростання цiн на МOдикоменти,

вироби медичного призначення, реактиви та iншi прелмети i матерiаllи, якi входять до складу

прямих витрат, зростання витрат на оплату комунальних послуг та iнших накладних витрат, тощо,

KpiM io.o, було прилбЪне нове сучасне обладнання для закладiв i йогО використаннЯ

дозволяС розширитИ асортимеНт послуг; заходи з оптимiзацiТ видаткiв закладiв охорони здоров'я,



застосування сучасних технологiй обслугOвування i новiтнього обладнаr+ня дозволило зменшити

BapTicTb окремих послуг.
Тарифи на платнi медичнi послуги економiчно

виходячи з фактичних витрат на кожну послугу окремо,

платних noany., булуть використанi на заходи, пов'язанi

для вiдноВленнЯ матерiальНо-технiчноТ бази закладiв,

OcHoBHi групи (пiдгрупи), на якi проблема справляс вплив:

Проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механiзмiв, оскiльки не булуть

"rпор"Ъruнi 
повноваженнЯ виконавчОго KoMiTeTy ЛюботинськоТ MicbKoT рали щодо регулювання

чiн (iарифiв). Проблема не може бути розв'язана за допомогою дiючих регуляторних akTiB,

- затвердИти тарифИ на плаiнi послугИ закладаМ охоронИ здоров'я MicTa у новiй релакuiТ

шляхом прийняття нового рiшення виконавчого KoMiTeTy,

П. Щiлi лержавного реryлювання

ЗапропонОваниЙ регулятоРний акТ спрямоваНий на врегулювання тарифiв на платнi послуги,

якi надаються закладами охорони здоровОя MicTa; створення додаткових умов для розширення

асортименту платних медичних послуг на законних пiдставах i, як результат, зменшення

навантаження на мiський бюджет.
регульованi тарифи на платнi медичнi послуги стосуються тiльки тих медичних послуг, Що

надання якiсних послуг за економiчно

обгрунтованими тарифами фiзичним та юридичним особам, а TakoJk:

о реалiзацiя повноважень виконавчого KoMiTeTy, наданих Законом УкраТни кПро мiсuеве

самоврядУвання в YKpaTHi>), щодо недопущення необrрунтованого зростання BapTocTi медичних

послуг;
. ЗалУчення а]'IЬтернаТиВних

обгрунтовуються та встановлюються
Кошти, якi булуть отриманi вiд надання

з органiзацiсю надання послуг, а також

та дозволених законодавством джерел фiнансування закладiв

охорони здоров'я MicTa;
. забезпеченнЯ прозоросТi прИ розрахунКах . iЗ страховими компанiями, суб'ектами

господарювання за договорами, громадянами, iноземними громадянами за перелiком,

затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l7 вересня 1996 року Jфll38 кПро

затвердження перелiку платних послуго якi надаються в державних i комунальних закладах

охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах);
. необхiднiсть запровадження економiчно обrрунтованих тарифiв на медичнi послуги, якi

слугуватит\{уть "raпu.rйr, необхiдних коштiв для фiнансування медичних закладiв при

розрахУнкахЗаМеДиЧнУДопоМоГУнасеЛеннЮ,ЩооПлаЧУ€ТьсяДержаВоЮ.
,Щля виживання на ринкУ послуг при конкуренчiТ з недержавним сектором охорони здоров'я,

комунальнi медичнi.u*пuо" no"rn"i використовувати найновiтнiшi досягнення медичноТ науки i

npunrr*" лля успiшного вирiшення проблем дiагностики, профiлактики та лiкування виявлених

,u*"opno"ur". Ц. необхiдно для свосчасного проведення пiдвищення квалiфiкаuiТ персона"чу,

полiпшення необхiдного рiвня матерiалопо-rе*"irного забезпечення та iнших показникiв, якi

гарантують надання якiсних послуг населенню. Виконання Цих завдань можливе лише за умови

HaъBHocTi необхiдних коштiво одним з джерел Тх надходження е платнi медичнi послуги.

Групи (пiдгрупи)

Громадяни
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Вид
альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 Залишити розмiр тарифiв на послуги, що надають закJIади охорони здоров'я MicTa без
змiн.

Альтернатива 2 Вiдмiна державного реryлювання тарифiв на послуги, що надають закJIади охорони
ЗДОРОв'я MicTa, тобто зiL,Iишити формування тарифiв у вiльному режимi цiноутворення
(скасувати чиннi тарифи на послуги та не затверджувати HoBi)

Альтернатива 3 Прийняти даного реryляторного ак,,ry, що передбачае затвердження економiчно
обгрунтованlтх тарифiв на послуги, що надають закJIади охорони здоров'я MicTa

III. Визначення та оцiнка альтернативних способiв досягнення цiлей.

1. Визначення rurьтернативних способiв.

2, Оцiнка вибраних альтернативних способiв досягнення цiлей.

Вид Вигоди Витрати
аJIЬТеРНаТИВИ

Альтернатива l , Реалiзацiя владних повноваженьо Залишення тарифiв на платнi медичнi
,прозориЙ механiзм розрахункiв за послуги без змiн призведе до проблем,

'Отриманi платнi медичнi послуги пов'язаних з виплатою заробiтноТ плати

Альтернатива 2 , Вiдсугнi

працiвникам закладiв, зi сплатою
обов'язкових податкiв та зборiв в бюджет, з
придбанням медикаментiв та реактивiв. тощо:

Збiльшуються зобов'язання мiського
:бюджеry щодо часткового покриття витрат
закладiв за надання послуг з медичного
обслуговування за ра{унок загаJlьного фо"ду
бюджету замiсть спрямування цих коштiв на

'придбання нового обладнання та

устаткування. тощо
Суперечить вимогам Закону УкраТни

<Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>;
,вiлсутнiсть контролю за дотриманням вимог
законодавства у сферi надання платних
медичних послуг, можл ивiсть запровадження
корупчiйних схем шляхом вимагання плати за
отриманi послуги у виглялi благодiйних
BHecKiB, розмiр яких визначасться
суб'сктивно

Альтернатива 3 Реалiзацiя владних повноважень у Витрати. пов'язаlti з офiцiйнип,l
сферi чiноутворення та регулювання цiн, оприлюдненням рег!,ляторного акту.
здiйснення контролю за формуванням Можливе зростання соцiальноl'напр),ги на
екОномiчнообГрунтованихтарифiв, початковоl\lуетапi заст,осування вищогсl рiвня
прозорий механiзм розрахункiв за тарифiв.
отриманi платнi медичнi послуги.
змiцнення довiри до влади за рахунок
прозоростi дiй

Враховуючи, що при встановленнi запропонованих тарифiв на послуги заклади матимуть
ЗМОГУ Покривати Bci витрати по ix наданню, покращувати ква,тiфiкацiЙниЙ piBeHb фахiвuiв та
забезпечувати необхiлний piBeHb матерiа,чьно-технiчного забезпечення, сдини]\4 способом
розв'язання вищезазначеноТ проблеми с видання зазначеного регуляторного акту.

I_{ей регуляторний акт вiдповiдас потребам у розв'язаннi визначеноТ проблеми та забезпечус
поступове досягнення встановлених цiлей.

Запропонований спосiб вiдповiдас дiючому законодавству та сприяс покращенню результатiв
фiнансово-господарськоТ дiяльностi закладiв охорони здоров'я MicTa.



IV. Вибiр найбiльш оптимального альтернативного способу досягн€ння цiлей.

Зазначена форма державного регулювання немас а,,Iьтернатив оскiльки згiдно iз ст.б Закону

УкраТни <Про uiни i чiноутворення) органи мiсцевого самоврядування забезпечують реалiзаuiю
лержавнот цiновот полiтики у межах повноважень, визначених законом. [ержавне регулювання
цiн здiйснюсться Кабiнетом MiHicTpiB Укратни, органами виконавчот влади, державними

колегiа:tьними органами та органами мiсцевого самоврядування вiдповiдно до ix повноважень.

Вiдповiдно до п.п.2 п.а ст.28 Закону УкраТни кПро мiсuеве самоврядування в YKpaTHi>) визначено

право виконавчих органiв мiських рад встановлювати тарифи на платнi послуги, що надають

заклади охорони здоров'я комунfu,IьноТ форми власностi.
отжео за вйрiшення проблеми прийма€ться встановлення тарифiв на послуги, запропонованi

проектом рiшення виконавчого KoMiTeTy ЛюботинськоТ MicbKoT ради (Про встановлення тарифiв

на платнi no.ny., по КНП (ЦПМСД)) ЛМР Хо> на економiчно обгрунтованомУ piBHi.

Рейтинг

результативностi
(досягнення цiлей пiд

час вирiшення
проблеми)

Альтернатива l

KoMeHTapi щодо присвосння вlдповlдного бала

Альтернатива 2

У разi зtlJIишення тарифiв на piBHi, нижче економiчно
обrрунтованого рiвня, частково вирiшуеться проблема

реалiзачiт державнот цiновот полiтики, але матимуть мiсце
зобов'язання мiсцевих бюджетiв за вiдшкодування закладу

охорони здоров'я рiзничi мiж економiчно обгрунтованими
та встановленими тарифами

Оскiльки тарифи на платнi медичнi послуги пiдлягають

державному реryлюванню органами мiсцевого
самоврядування, за допомогою ринкових механiзмiв
проблема не може бути розв'язана без вiдповiдних змiн
законодавчот бази

опr"*-о"ий BapiaHT збалансування iHTepeciB держави,
громадян та суб'сктiв госtiоларювання. I [iлi прийнятгя

регуляторного акry булуть досягнутi майже повною мiрою.

Разом з тим довготривала процедура затвердження тарифiв
та вiлсутнiсть можJIивостi швидко змiнювати розмiр плати

за послугИ (у разi зростання рiвня заробiтноТ плати, тарифiв
на koмyнzulbHi послуги та iнших витрат) впливатиме на

несвоечасне покриття витрат закладiв охорони здоров'я, якi

вкпючаються до собiвартостi послуг

Альтернатива 3

Рейтинг

Ба.л

результативностi
(за чотирибfu,Iьною
системою оцiнки)

результативностi

Вигоди (пiдсумок)

tlрозории механlзм
застосування тарифiв

Витрати (пiлсумок)

Збиткова дiял bHicTb зак,rадiв
охорони здоровОя MicTa;
зобов'язання мiсцевих
бюджетiв за вiдшкодування

рiзниui мiж економiчно
обгрунтованими та
встановлени м и тарифам и;

погiршення якостi наданих
послуг
Непрозорий механiзм

розрахункiв за наданi послуг з
медичного обслуговування,
необгрунтоване пiдвищення
тарифiв, надмiрна плата
суб'сктiв господарювання та

населення за наданi послуги

Обгрунтування
вiдповiдного мiсця

альтернативи у рейтингу
Не суперечить чинному
законодавству, але не

враховуе iнтереси жодноТ
iз cTopiH у повному обсязi

Суперечить чинному
законодавству, не
враховус iнтереси жодноТ

iз cTopiH

Альтернатива 2 Вiлсутнi



Альтернатива 3 Прозорий механiзм Оплата за отриманi платнi Реапiзацiя на,tежним
ЗаСтосування тарифiв, медичнi послуги за економiчно чином владних
контроль за формуванняпt обГрунтованими тарифами повноважень. опти]\tzulьне
економiчно врах_\ вання itrTepeciB
обгрунтованих тарифiв. кожноl' iз cTopiH. I{iлi
Повнiстю вiдповiдас рег},ляторtlого акту булу-ть
потребам у вирiшеннi дсlсягнt.тi майже IIовною
проблеми. м iрою.

РеЙтинг Аргументи щодо переваги обранtli'апьт,ергlативи l Оцiнка ризикч зсlвнiшttiх
причини вiдмови вiд альтернативи чинникiв на дiю

запропонованого регуляторного
акта

Альтернатива l ; Аргументи для переваги вiдсутнi. Причина для
i вiдмови вiд цiеТ irльтернативи с зобов'язання мiсцевих
! бюджетiв за вiдшкодування рiзничi в тарифах,
i

i СТВОРеННЯ ПеРеДУМОВ ДЛЯ ПОГlРШеННЯ ЯКОСТl НаДаНИХ
. .rлатних медичних послуг. Не сприяс розв'язанню

Альтернатива 2 Арryменти для переваги вiдсутнi, Вiдмова вiд цiсi
] iUIьтернативи дозволить ре[UIlзувати владнl
i повновЕDкення та запобiгти проявам корупчiТ шляхом
i вимагання вiд громадян плати за отриманi послуги у

виглядi благодiйних BHecKiB, розмiр яких визначасться
суб'ективно, а вiд суб'сктiв господарювання - плати за
тарифами, не затвердженими у встановленому

, порядку. Не сприяе розв'язанню визначеноТ проблеми.
АЛЬТеРнатива 3 Причини для вiдмови вiдсутнi. Обрана аJlьтернатива € У разi зростання рiвня

l найбiльш рацiона.гlьним BapiaHToM врахування заробiтйот платио тарифiв на
, iHTepeciB Bcix основних груп, на яких проблема комунальнi послуги та iнших

справляе вплив. витрат, якi вюrючаються до
собiвартостi послуг, тарифи
булуть переглянутi.

Запропонований спосiб вiдповiдас дiючому законодавству, дозволить стабiлiзувати
фiнансовий стан закладiв, не допускаючи погiршення якостi послуг або припинення ix надання.
Прийняття цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цiлей, починilючи з
дня набрання ним чинностi.

Y. Механiзм та заходи, якi забезпечать розвОязапня визначеноi проблеми.

Тарифи на платнi медичнi послуги, що пропонуються медичними закладамио в умовах
ринковоТ економiки визначаються рядом зовнiшнiх та BнyTpimHix факторiв.

одним iз зовнiшнiх факторiв с регулююча роль держави на цiни та чiноутворення.
.Щержавне регулювання цiн i тарифiв здiйснюсться згiдно iз Законом УкраТни кПро uiни i

uiноlтворення) та Законом УкраТни кПро засади державноТ регуляторноТ полiтики у сферi
господарськот дiяльностi>.

Згiдно зi ст.28 Закону УкраТни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>) визначено право
ВиКОнаВчих органiв мiських рад встановлювати тарифи на платнi послуги, що надають заклади
охорони здоров'я комунальноТ форми власностi.

Регульованi тарифи торкаються тiльки тих медичних послуго що надаються комуна,тьними
медичними закладами.

Щiнова полiтика медичних закладiв в значнiй Mipi заrrежить вiд виду ринку, кожний з яких
ставить своТ проблеми в галузi uiноутворення.

,Щержавне регулювання тарифiв стримус Тх picT на ринку медичних послуг,
Проектом рiшення виконавчого KoMiTeTy ЛюботинськоТ MicbKoT ради (Про встановлення

тарифiв на платнi послуги по КНП кI]ПМСfl>) ЛМР XOu ui тарифи встановлюються на економiчно
обгрунтованому piBнi без прибутку,

х

х



Базою для визначення тарифiв на послуги € розрахунOк витрато повОfзаних з безпосерелнiм ix
наданням.

Основними складовими собiвартостi медичних послуг, якi надають заклади охорони здоров'я
MicTao с:

. заробiтна плата основного медичного персоналу;

. нарахування на заробiтну плату;

. прямi MaTepia.ilbHi витрати та iншi прямi витрати (BapTicTb лiкарських засобiв та виробiв
медичного призначення, витрати на деззасоби, ма.гlоцiнний та швидкозношуваний медичний
iHBeHTap тощо);

. загальновиробничi витрати.
забезпечення умов для поiращення результатiв фiнансово-господарськот дiяльностi

медичних закладiв в умовах нелофiнансування галузi, жорсткоТ конкуренцiТ на ринку медичних
tтослуг, потребус постiйного пiдвищення якостi медичних послуг, оновлення MaTepia,TbHoT бази,
пiдвищення квалiфiкацiТ медичного персоналу, що можливо лише при наявностi коштiв на цi
заходи. Здiйснення ycix завдань може бути впроваджено тiльки при достатнiй кiлькостi коштiв.

Вiдповiдно до вимог регуляторноТ полiтики повiдомлення про оприлюднення проекту
рiшення виконавчого KoMiTeTy ЛюботинськоТ MicbKoT рали <Про встановлення тарифiв на платнi
Послуги по КНП кI]ПМС!>) ЛМР ХО> та анаlriз впливу регуляторного акта для обговорення та
отримання зауважень, пропозицiй вiд зацiкавлених фiзичних та юридичних осiб розмiщенi на
офiцiйному порталi MicbKoT ради, мiського голови, виконавчого KoMiTeTy (http://lubotin-rada.gov.ua) в

роздiлi <Регуляторна дiяльнiсть)) для отримання пропозиuiй та зауважень протягом одного мiсяця.

И. Оцiнка виконання вимоf реryляторного акта залежно вiд pecypciBo якими
розпоряджаються органи виконавчоТ влади чи органи мiсцевого самоврядування, фiзичнi та
юридичнi особио якi повиннi провал}Itтвати або виконувати цi вимоги.

Заклади охорони здоров'я MicTa, що наiтежить до комунальноТ влаЬностi територiа"тьноТ
громади м. Люботин XapKiBcbKoT областi, пiдпорядкованi MicbKoMy вiддiлу охорони здоров))я
ЛюботинськоТ MicbKoT рали.

Заклади мають лiцензiТ MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни на медичну практику.
Платнi послуги дають можливiсть забезпечити покриття першочергових потреб закладiв та

компенсувати витратио п9вОязанi з Тх наданням.
Введення рiшенням регульованих тарифiв на послуги забезпечить можливiсть користуватись

ними широким верQтвам населення i спрямовано на забезпечення соцiальноТ захищеностi
громадян та забезпечення належноТ якостi послуг.

враховуючи, що встановлення тарифiв здiйснюсться шляхом публiчного обговорення, то
тарифи встановлюватимуться з урахуванням iHTepeciB ycix заuiкавлених cTopiH.

На дiю регуляторного акта можуть вплинги TaKi економiчнi зовнiшнi фактори як:
пiдвищення тарифiв на KoMyHrL,rbHi послуги, розмiру MiHiMa;rbHoT заробiтноТ плати тощо, при яких
розмiр тарифiв на платнi медичнi послуги може бути переглянутий.

Проект рiшення не мiстить дискримiнацiйних або таких, що обмежують конкуренчiю, норм.
У разi прийняття регуляторного акту виконавчим KoMiTeToM ЛюботинськоТ MicbKoT рали

булуть реа-гliзованi повноваженняо наданi йому Законом УкраТни кПро мiсцеве самоврядування в
YKpaTHi>, а встановленi розмiри тарифiв забезпечать закладам беззбиткову роботу та можливiсть
залучити кошти на полiпшення ix матерiа-пьно-технiчноТ бази.

Виконання вимог даного рiшення не потребус додаткових витрат виконавчого KoMiTeTy
ЛюботинськоТ MicbKoT рали. Нагляд за дотриманням вимог регуляторного акту не потребуе
створення додаткових систем контролю i буле здiйснюватися вiдповiдно до чинного
законодавства.

Бюджетнi витрати на адмiнiстрування регулювання для суб'сктiв великого i середнього
пiлприемництва вiлсутнi.

В цiлому, якщо зilлишити тарифи на зазначенi послуги без змiн, то заклади не в змозi булуть
iх надаватио оскiльки не зможуть покривати видаткио пов'язанi з наданням цих послуг, отже,
населення i суб'скти господарювання змушенi булуть шукати данi послуги в iнших закладах
охорони здоров'я за межами м.Люботина, що призведе до незрг{ностей та додаткових витрат для
отримання цих послуг.



VП. Обrрунryвання запропонованого строку лii реryляторного акта.
!iя регуляторного акту не обмежена конкретним TepMiHoM - до моменту потреби. Змiни та

доповнення можуть бути BHeceHi пiсля внесення вiдповiдних змiн до чинного законодавства
Украiни та у разi потреби - за пiдсумками анаlliзу вiдстеження його результативностi, за
пропозицiями закладiв охорони здоров'я MicTa.

Враховуючи, u{о проект носить стратегiчний характер та розрахований на довгострокову
перспективу, TepMiH його дii може бути зменшений лише в частинi додаткiв при змiнi умов оплати
працi, BapTocTi комунаJIьних послуг, енергоносiiв та витратних матерiалiв,

Соцiальним наслiдком вiд запровадження зазначеног0 рiшення с гарантiя щодо забезпечення
захисту населення, недопущення зр<iстання тарифiв на платнi послуги, що надаються медичними
заклаlIами.

VПI. Визначення показникiв результативностi лii реryляторного акта.
основними показниками результативностi даного регуляторного акта визначенi TaKi

показники:
- розплiр доходiв закладiв охорони здоров'я MicTa за наданi платнi медичнi послуги

перелбачасться збiльшення доходiв закладiв;
- кiлькiсть суб'сктiв господарювання, на якi поширюсться дiя акту, яким встановлюються

тарифи на платнi медичнi послуги вiдповiдно до вимог чинного законодавства - 2 комуна,тьних
заклади;

- кiлькiсть платних послуг (oKpiM медичноТ допомоги, яка надасться безкоштовно), якi
надаватимуться фiзичним та/або юридичним особам;

- piBeHb поiнформованостi суб'сктiв господарювання та фiзичних осiб з положеннями даного
регуляторного акту: вище середньогоо оскiльки Bci зацiкавленi особи: суб'скти господарювання та

фiзичнi особи, мали можливiсть ознайомитись з проектом регуляторного акта та аналiзом його
регуляторного впливу, якi оприлюдненi на офiчiйному порта,ri MicbKoT ради, мiського голови,
виконавчого KoMiTeTy (http://lubotin-rada.gov.ua) в розлiлi кРегуляторна лiяльнiсть> з метою
отримання зауважень.

.Що того ж, пiсля прийняття рiшення виконавчого KoMiTeTy ЛюботинськоТ MicbKoT рали <Про
встановлення тарифiв на платнi послуги по КНП (ЦПМСД)) ЛМР ХО> буле опублiковано в

друкованих засобах масовоТ iнформаuiТ та оприлюднене на офiчiйному порталi MicbKoT ради,
мiського голови, виконавчого KoMiTeTy (http://lubotin-rada.gov.ua) в розлiлах кРiшення виконавчого
KoMiTeTy> та кРегуляторна дiяльнiсть.

IX. Визначення заходiв, за допомогою яких здiйснюватиметься вiдстеження
результативностi лii реryляторного акта.

Вiдстеження результативностi регуляторного акту буле здiйснюватись самими КНП
ЛюботинськоТ MicbKoT рали шляхом аналiзу фiнансових показникiв дiяльностi закладiв, за

розрахунками яких встановлюються тарифи.
Базове вiдстеження результативностi буле проведено протягом надходження зауважень i

пропозицiй, ix аналiзу, у IVквартыli2020 року, але не пiзнiше лати набуття його чинностi.
Повторне вiдстеження - не пiзнiше лвох poKiB з лня пабрання чинностi даного регуляторного

акту, за результатами якого можна здiйснювати порiвняння покilзникiв базового та повторного
вiдстеження. У разi виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони булуть ycyHeHi
шляхом внесення вiдповiдних змiн.

Перiоличне вiдстеження результативностi регуляторного акту буле здiйснюватись раз на
кожнi три роки, починаючи з дня закiнчення заходiв з повторного вiдстеження результативностi
цього акту.

пiсля виконання вiдповiдних заходiв
регуляторного акт юднюються на

готуються звiти про вiдстеження результативностi
, офiuiйному порталi MicbKoT ради, мiського голови,

виконавчого ко

/{иректор

EKoHoMicT

in-rada.gov.ua)
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