Увага!
Повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акта
Відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”, 06 січня 2016 року у газеті Знам’янської міської ради „Знам’янські
вісті” та на Інтернет-сайті Знам’янської міської ради ( www.zn-rada.gov.ua ) буде оприлюднений
для обговорення та отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб (їх
об’єднань) проект регуляторного акта „Про встановлення вартості на платні медичні послуги,
які надаються КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка” з аналізом регуляторного
впливу.
Зауваження та пропозиції приймаються в письмовому або в електронному вигляді (e-mail:
likarnia_znam@ukr.net) протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного
акта та аналізу регуляторного впливу до КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка за
адресою: 27400, Кіровоградська область, м.Знам'янка, вул. Жовтнева,15, каб. Приймальна
головного лікаря тел. 6-24-41 e-mail: likarnia_znam@ukr.net

Україна
Знам`янська міська рада Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Проект Рішення
від

січня 2016 р.

№
м. Знам`янка

Про встановлення вартості на
платні медичні послуги, які
надаються КЗ «Знам’янська
міська лікарня ім. А. В. Лисенка»

Розглянувши звернення В.о. головного лікаря КЗ "Знам’янська міська лікарня ім. А. В.
Лисенка" Л.Б.Полежай, відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від
17.09.1996р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних
закладах охорони здоров’я та вищих закладах освіти», керуючись ст. 28 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:
1. Встановити вартість медичних оглядів та лабораторних, діагностичних послуг, що
надаються КЗ "Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка" згідно з додатком .
2. Рішення набуває чинності з моменту оприлюднення рішення в засобах масової
інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського
голови В.Загородню.

Міський голова

С.Філіпенко

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від ___________ №__________-

Вартість медичних оглядів
КЗ "Знам'янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка"
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Найменування медичних оглядів

Вартість
медичного
огляду, грн.

Прийом на роботу (чоловіки)
134,28
Прийом на роботу (жінки)
152,39
Особи пов'язані з безпекою руху (Наказ №240) до 40 років (чоловіки)
134,28
Особи пов'язані з безпекою руху (Наказ №240) до 40 років (жінки)
152,39
Особи пов'язані з безпекою руху (Наказ №240) після 40 років (чоловіки)
189,24
Особи пов'язані з безпекою руху (Наказ №240) після 40 років (жінки)
196,10
Особи пов'язані зі шкідливими умовами праці (Наказ№246) (чоловіки)
154,67
Особи пов'язані зі шкідливими умовами праці (Наказ№246) (жінки)
172,78
Дикретоване населення (Наказ№280) (чоловіки)
104,49
Дикретоване населення (Наказ№280) (жінки)
122,61
Передрейсові огляди
10,02
Інші профогляди (чоловіки)
78,85
Інші профогляди (жінки)
96,97
Лабораторні, діагностичні послуги що надаються
КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка»
№
Вартість обстеження,
Найменування обстежень
п/п
грн.
1
Визначення глюкози в крові
9,62
2
Визначення холестерину в крові
11,83
3
Аналіз крові на креатинін
8,35
4
Аналіз крові на білірубін
7,47
5
Аналіз калу на приховану кров
4,52
6
Аналіз калу на гельмінтози
14,03
7
Мазок зі статевих органів (гонококи)
7,56
8
Цитологічне дослідження мазків зі статевих органів
8,79
9
Холтер-АД
14,35
10 Холтер-ЕКГ
18,74
11 Велоергометрія
7,00
12 Аудіометрія
6,36
13 Спірографія
9,24
14 Спірометрія
1,83

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Вібротест
Динамометрія
УЗД органів черевної порожнини та нирок
Вимірювання тиску очного дна
Обстеження очного дна
Кольпоскопія
Обстеження прямої кишки
Визначення АлТ
Визначення АсТ

7,46
1,83
20,95
8,51
5,69
27,33
3,74
7,36
7,36

Зауваження та пропозиції від споживачів медичних послуг КЗ "Знам’янська міська лікарня ім.
А. В. Лисенка" приймаються протягом місяця з моменту оприлюднення проекту регуляторного
акту, в письмовому вигляді або в електронному вигляді за адресою: м. Знам’янка, вулиця
Жовтнева, 15, каб. Приймальна головного лікаря, телефон для довідок: 6-24-41, 6-28-42, e-

mail: likarnia_znam@ukr.net

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення міської ради про «Про встановлення вартості на платні
медичні послуги, які надаються КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В.
Лисенка»
1. Визначення та аналіз проблеми.
В зв’язку з реорганізацією ДЗ «Відділкова лікарня ст. Знам’янка ДП «Одеська залізниця»
у КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка» виникла проблема при проходженні
медичних оглядів та лабораторних, діагностичних послуг щодо обстеження певних категорій
громадян.
Вартість платних медичних послуг економічно обґрунтовуються та встановлюються,
виходячи з фактичних витрат по кожному дослідженню.
Враховуючи необхідність у зручності проведення медичних оглядів населенню виникла
потреба у проведенні розрахунків вартості платних медичних послуг та їх встановлення.
В умовах дефіциту бюджетних коштів, необхідно враховувати, що важливим джерелом
додаткових коштів для системи охорони здоров'я є платні послуги, що надаються працівникам
підприємств державними та комунальними медичними закладами згідно чинного
законодавства.
2. Визначення цілей прийняття рішення
Основною метою прийняття зазначеного рішення є встановлення вартості платних
медичних послуг в економічно обґрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг,
забезпечення доступності послуг для всіх суб'єктів господарювання , забезпечення стабільного
функціонування КЗ «Знам’янської міської лікарні ім. А. В. Лисенка» щодо ефективного
надання послуг суб'єктам господароювання, у відповідності до норм постанови Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N1138 ”Про затвердження переліку платних послуг,
які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» до
переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони
здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах відносяться
проведення попередніх профілактичних медичних оглядів при прийнятті на роботу, а також
відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, лабораторні, діагностичні послуги.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечують
розв’язання визначеної проблеми.
Проектом рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради „ Про встановлення
вартості на платні медичні послуги, які надаються КЗ "Знам’янська міська лікарня ім. А. В.
Лисенка" запроваджується встановлення вартості на послуги медичного характеру шляхом

встановлення вартості медичних оглядів та лабораторних, діагностичних послуг, які надаються
на платній основі.
Альтернативним способом досягнення цілі може бути:
- залишення вартості на платні медичні послуги без змін, але це може призвести до
проблем, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам, сплатою обов’язкових податків
та зборів, придбанням медикаментів та хімічних реактивів, господарських предметів тощо;
- відміна державного регулювання вартості на медичні послуги, але це може призвести
до надмірного зростання вартості цих послуг, їх недоступності для більшості суб'єктів
господарювання, що також матиме негативні соціальні наслідки.
Фінансова діяльність є головною формою ресурсного забезпечення економічного
розвитку та поточної діяльності медичного закладу. Майже всі завдання по розширенню та
удосконаленню медичної допомоги населенню потребують фінансових ресурсів. Пошук джерел
поповнення фінансових ресурсів та визначення найбільш ефективних шляхів їх використання
для розширення об’єму та підвищення якості медичної допомоги – є основним завданням при
управлінні фінансами.
Запропонований спосіб дозволить стабілізувати фінансовий стан лікарні, не допускаючи
погіршення якості послуг або припинення їх надання.
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують
розв’язання визначеної проблеми.
Проектом рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради „ Про встановлення
вартості на платні медичні послуги, які надаються КЗ "Знам’янська міська лікарня ім. А. В.
Лисенка", запроваджується встановлення вартості на послуги медичного характеру шляхом
встановлення вартості медичних оглядів та лабораторних, діагностичних послуг, які надаються
на платній основі КЗ "Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка".
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.
Проект розроблений відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1138 „Про
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я
та вищих медичних закладах освіти”.
Платні медичні послуги, що надаються населенню міста являються медичними
послугами КЗ "Знам’янська міська лікарня ім. А. В. Лисенка", і здійснюються окремо від
основної діяльності закладу.
Впровадження проекту рішення не потребує додаткових коштів з бюджету.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат
Прийняття цього регуляторного акта дозволить лікарні залучити для розвитку свого
закладу додаткові кошти і поліпшити матеріально-технічну базу, частково обладнати лікарню
сучасним обладнанням, інструментами, медикаментами, своєчасно проводити поточний ремонт
приміщень, впроваджувати нові сучасні технології діагностики та лікування.
У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта очікуються наступні
вигоди та витрати, які наведені в таблиці :

Таблиця
Сфера впливу
Вигоди
Для
КЗ збереження
та
покращення
"Знам’янська
матеріально
–
технічного
та
міська лікарня ім. санітарного стану відділень лікарні.
А. В. Лисенка
Отриманий
прибуток
буде
спрямовано
на
удосконалення
матеріально
–
технічної
бази
установи
Для виконавчого дотримання
вимог
діючого
комітету
законодавства стосовно процедури
Знам'янської
прийняття регуляторного акта;
міської ради
- виконання повноважень наданих
Урядом
щодо
державного

Витрати
- відсутність можливості швидко
змінювати рівень вартості у разі
зростання
рівня
мінімальної
заробітної
плати,
зростання
тарифів на комунальні послуги та
інших витрат, що складають
собівартість послуг
Витрати відсутні

регулювання цін/тарифів
Для населення та прозорість,
забезпечення - витрати на надання медичних
суб’єктів
стабільного
економічно послуг
господарювання
обґрунтованого
рівня
вартості,
участь у обговоренні проекту
регуляторного
акта,
надання
пропозицій та зауважень;
- підвищення якості медичних послуг
та зменшення часу на їх надання за
рахунок інтенсифікації та оптимізації
проведення
діагностичних
та
лабораторних досліджень, високий
професіоналізм медичного персоналу
7. Строк дії регуляторного акта.
Термін дії регуляторного акта – не обмежений конкретним терміном – до моменту
потреби. Зміни та доповнення можуть бути внесені після внесення відповідних змін до чинного
законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його
результативності.
На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:
- значні зміни в оплаті праці працівників закладів охорони здоров'я згідно з урядовими
рішеннями та відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України;
- зростання тарифів на енергоносії, водопостачання та водовідведення, теплопостачання
тощо;
- ріст закупівельних цін на медикаменти, перев'язувальні засоби та медичний
інструментарій, необхідні для проведення медичних оглядів та лабораторні, діагностичні
послуги
8. Визначення показників результативності
регуляторного акту.
Дані, на основі яких проводиться відстеження результативності: дані статистичних звітів
по наданню платних послуг та кількості осіб, яким дані послуги були надані.
Дія регуляторного акту поширюються на суб’єктів господарювання, професійна
діяльність найманих працівників яких потребує постійних профілактичних медичних оглядів,
лабораторних, діагностичних послуг.
У результаті впровадження цього регуляторного акта збільшення надходжень до
міського бюджету не планується.
Час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами,
пов'язаними з виконанням вимог акта, не зміниться.
Кошти, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, на
виконання вимог акта у наступних роках суб'єктів господарювання можуть збільшуватися за
рахунок інфляції, збільшення вартості медичних матеріалів, збільшення розміру мінімальної
заробітної плати, тощо та перегляду виконавчим комітетом діючої вартості.
Виконання вимог регуляторного акта не потребує від суб’єктів господарювання, на яких
він поширюється додаткових витрат не передбачених законодавством України.
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта
достатньо високий. Проект опубліковано на сайті Знам'янської міської ради та у міській газеті
Знам'янські вісті", прийнятий регуляторний акт буде
доведено до відома суб'єктів
господарювання шляхом розміщення на сайті міської ради та у міській газеті "Знам'янські
вісті".
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акту.
Результативність регуляторного акту здійснюється за допомогою проведення
відстеження статистичних даних та фінансових звітів.
Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись до дати
набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу. Повторне та

періодичне відстеження регуляторного акта буде здійснено відповідно до вимог Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Заходи, які будуть здійснені при проведенні відстеження результативності:
- відстеження динаміки зростання надходжень платежу від надання медичних послуг;
-відстеження динаміки кількості фізичних і юридичних осіб, яким надаються платні послуги.
Зауваження та пропозиції від споживачів медичних послуг КЗ "Знам’янська міська лікарня
ім. А. В. Лисенка" приймаються протягом місяця з моменту оприлюднення проекту
регуляторного акту, в письмовому вигляді або в електронному вигляді за адресою: м. Знам’янка,
вулиця Жовтнева, 15, каб. Приймальна головного лікаря, телефон для довідок: 6-24-41, 6-28-

42, e-mail: likarnia_znam@ukr.net
Начальник відділу економічного розвитку,
промисловості, інфраструктури та торгівлі
В.о.головного лікаря
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