
Звіт  

про повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

розпорядження голови облдержадміністрації   

«Про затвердження тарифів на платні послуги, що надають лікувально-

профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я в області» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта. 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від                      

16.11.2015 року №559/2015-р «Про затвердження тарифів на платні послуги, що 

надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони 

здоров’я в області». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження. 
Відділ споживчого ринку управління з питань розвитку підприємництва та 

споживчого ринку Департаменту економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

Цілями прийняття цього регуляторного акта є запровадження ефективного 

державного регулювання тарифів на  платні послуги, що надають лікувально-

профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я в області, 

стабілізація фінансового стану медичних закладів для запобігання погіршення 

якості послуг або припинення їх надання та забезпечення доступу усіх верств 

населення до основних медичних послуг. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження.  

Грудень 2016 року. 

 

5. Тип відстеження. 

Повторне. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження.  
Використання даних статистичних спостережень, аналіз діючого 

законодавства в сфері ціноутворення, аналіз результатів моніторингу рівня 

тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і 

комунальні заклади охорони здоров’я, аналіз звернень громадян та державних і 

комунальних закладів охорони здоров’я щодо основних положень розпорядження 

з надання платних медичних послуг. 

 

7. Дані, на основі яких проводилося відстеження результативності. 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на основі 

аналізу рівня тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні 

державні і комунальні заклади охорони здоров’я, статистичних даних, звернень 

громадян та державних і комунальних закладів охорони здоров’я щодо основних 

положень розпорядження з надання платних медичних послуг. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 
- індекс споживчих цін та індекс цін в галузі охорони здоров’я; 

- моніторинг рівня тарифів на платні послуги, що надають лікувально-

профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я; 



- скарги з боку державних і комунальних закладів охорони здоров’я, що 

надають платні медичні послуги, та населення, які користуються цими послугами. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 
Запровадження цього регуляторного акта забезпечило стабільну роботу 

лікувально-профілактичних державних і комунальних закладів охорони здоров’я 

та покращення якості послуг. 

 

Таблиця 1. Інформація щодо фактичного рівня тарифів на платні послуги,  

що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони 

здоров’я Хмельницької області станом на станом 01.12.2016 року 
 

№ 

п/п 
Назва послуги 

Затвердже-

ні тарифи 

Фактичний 

рівень 

тарифів в 

середньому 

по області  

без урахування ПДВ 

(грн.) не вище: 

1 
Косметологічна допомога, крім тієї, що подається за медичними 

показаннями 
77,80 75,35 

2 Оздоровчий масаж, гімнастика 71,10 68,10 

3 

Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних 

умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації 

терміном не більше як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів 

вагітності), крім абортів за медичними і соціальними 

показаннями 

181,98 181,98 

4 

Медичний огляд для отримання виїзної візи (крім службових 

відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за 

наявності відповідних медичних документів) 

112,02 109,50 

5 

Попередній профілактичний медичний огляд при прийняті на 

роботу (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за 

направленнями органів державної служби зайнятості), а також 

відповідні періодичні профілактичні медичні огляди, без 

врахування лабораторних досліджень 

123,80 121,45 

6 

Попередній профілактичний медичний огляд для отримання 

посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли 

медичні огляди проводяться за направленнями органів 

державної служби зайнятості), а також відповідні періодичні 

профілактичні медичні огляди 

103,20 100,80 

7 

Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та 

носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні 

профілактичні медичні огляди 

110,70 105,30 

8 

Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених 

хворобами, що передаються статевим шляхом, а також хворих 

на алкоголізм і наркоманію (крім обстежень на ВІЛ та СНІД) 

48,45 48,45 

9 

Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, 

процедури, маніпуляції, консультування, догляд), крім осіб, які 

за станом здоров’я та характером хвороби не можуть 

відвідувати заклад охорони здоров’я 

115,50 114,00 

10 Видача бланка особистої медичної книжки 5,00 4,80 

11 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 3,85 3,60 

 



В області діє близько 40 лікувально-профілактичних державних і 

комунальних закладів охорони здоров’я. Як видно з таблиці 1, фактичний рівень 

тарифів на платні медичні послуги в середньому по області є нижчим 

затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 

16.11.2015 року №559/2015-р «Про затвердження тарифів на платні послуги, що 

надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони 

здоров’я в області». 

 

Таблиця 2. Індекс споживчих цін та індекс цін в галузі охорони здоров’я, % 

 

 
За 2015 рік 

Січень-листопад  

2016 року 

Область Україна Область Україна 

Індекс споживчих цін  142,5 143,3 110,5 111,4 

Індекс цін в галузі охорони здоров’я 125,1 129,1 107,2 107,5 
 

 
Як бачимо з таблиці 2 індекс споживчих цін по області за 2015 рік та січень-

листопад 2016 року нижчий, ніж середній по Україні.  

Індекс цін в галузі охорони здоров’я за 2015 рік та січень-листопад                       

2016 року по області становить 125,1% та 107,2% відповідно та є нижчим, ніж по 

Україні (129,1% та 107,5% відповідно). 

Темп зростання/зниження реальної заробітної плати за 2015 рік 

(кумулятивно) становив 77,8%, у січні-листопаді 2016 року – 106,4% (кумулятивно 

з початку року). 

Таким чином, за умов випереджаючого зростання вартості платних 

медичних послуг у порівнянні із динамікою змін реальних доходів населення 

регулювання тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні 

державні і комунальні заклади охорони здоров’я Хмельницької області, забезпечує 

максимально можливий рівень захисту усіх верств населення платними 

медичними послугами за економічно обґрунтованими тарифами.   

Протягом дії регуляторного акта не надходило скарг та пропозицій від 

державних і комунальних закладів охорони здоров’я області та населення, які 

користуються основними платними медичними послугами, пов’язаних із 

запровадженням регуляторного акту. 

Враховуючи вищевикладене, розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 16.11.2015 року №559/2015-р «Про затвердження тарифів на 

платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні 

заклади охорони здоров’я в області» вважаємо за необхідне залишити без змін. 

 

 

 

Заступник директора Департаменту  

економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури облдержадміністрації     О.Дмитрієнко 


