
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

 

  

Про тарифи на платні медичні послуги, 

що надаються Ужгородською міською  

поліклінікою  

 

Керуючись ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету 

Міністрів України від 19.09.96 № 1138 „Про затвердження переліку платних 

послуг, які  надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я 

та вищих медичних навчальних закладах”, від 23.05.2001 № 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”, спільного 

наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх 

справ України від 31.01.2013 № 65/80 „Про затвердження Положення про 

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

Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 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”, від 21.05.2007 № 

246 „Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій, та в зв’язку з підвищенням вартості затрат на надання медичних 

послуг, враховуючи клопотання Ужгородської міської поліклініки від 26.10.16 

№1388/01-4 та від 07.11.16 № 1467/01-4, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи на платні медичні послуги, що надаються  

Ужгородською міською поліклінікою згідно з додатками. 

2. Головному лікарю міської поліклініки (Качанова В.В): 

- забезпечити застосування зазначених тарифів на платні послуги у 

суворому дотриманні вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 

№ 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які  надаються в 

державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”; 

- забезпечити проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв 

транспортних засобів та 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; 



- забезпечити надання зазначених платних послуг за зверненнями 

громадян без направлення лікарів (при відсутності показів відповідно до 

протоколів, затверджених МОЗ України), за умови оплати вартості послуг на 

спеціальний рахунок цих медичних закладів; 

- організувати роз’яснювальну роботу серед населення стосовно введення 

нових тарифів на платні медичні послуги та порядку їх надання шляхом 

розміщення, в місцях надання послуг, відповідних інформаційно-наочних 

матеріалів; 

 - витрати на проведення платних послуг здійснювати за рахунок 

спеціальних коштів цих медичних закладів. 

3. Звільнити від оплати за вказані медичні послуги пільгові категорії 

населення, які визначені Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту”. 

4. Визнати такими, що втратили чинність пункти 1-4 рішення 

виконкому міської ради від 18.04.12 № 113 „Про тарифи на платні медичні 

послуги, що надаються Ужгородською міською поліклінікою”. 

5. Рішення набуває чинності з дня опублікування у газеті „Ужгород”. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до функціональних повноважень. 

 

 

 

 

Міський голова                           Б. Андріїв 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

____________№_____ 

 

Тарифи на платні послуги на проведення медичних оглядів, 

  що надаються Ужгородською міською поліклінікою 
 

№ 

п/п 
Назва досліджень 

Тарифи на 

послуги, грн. 

чол. жін. 

1 
Медичний огляд працівників окремих професій, виробництв і 

організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням 

населення: 

1.1 попередній огляд   

1.1.1 

попередній медичний огляд п.1-харчова та переробна 

промисловість; п.8-13-позашкільні навч. заклади, 

професійно-технічні навч. заклади, вищі навчальні 

заклади, притулки неповнолітніх, дитячі і підліткові 

оздоровчі заклади, лікувально-профілактичні заклади 

для дорослих (працівники харчоблоків), п.24-

водоочисні та каналізаційні споруди 

129,55 159,35 

1.1.2 попередній медичний огляд 113,00 142,80 

1.2 періодичний медичний огляд:   

1.2.1 

п.1-харчова та переробна промисловість; п.24-

водоочисні та каналізаційні споруди (робітники 

безпосередньо причетні до водопостачання) 

87,55 87,55 

1.2.2 

п.3-підприємства продовольчої торгівлі, у т.ч. 

роздрібної, а також ті, що розташовані на території 

ринків (продавці); п.16-перукарні, косметичні та 

масажні кабінети; п.17-лазні,сауни; п.18-готелі, п.19-

гуртожитки, п.20-спортивно-оздоровчі комплекси 

98,85 128,70 

1.2.3 п.4-ринки 75,00 100,70 

1.2.4 

п.5-підприємства громадського харчування, п.8-13 

позашкільні навч. заклади, професійно-технічні навч. 

заклади, вищі навчальні заклади, притулки 

неповнолітніх, дитячі і підліткові оздоровчі заклади, 

лікувально-профілактичні заклади для дорослих 

(працівники харчоблоків) 

125,70 153,40 

1.2.5 

п.8-13 позашкільні навч. заклади, професійно-

технічні навч. заклади, вищі навчальні заклади, 

притулки неповнолітніх, дитячі і підліткові оздоровчі 

заклади, лікувально-профілактичні заклади для 

дорослих 

87,00 116,80 

1.2.6 

п.15-пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки; 

(п.16-перукарні, косметичні та масажні кабінети; 

п.17-лазні, сауни; п.18-готелі, п.19-гуртожитки) –

адміністрація; п.29-приватні послуги на дому 

80,75 110,60 



1.2.7 п.21-заклади культури, п.22 - розважальні заклади 63,40 93,25 

1.2.8 працівників аптек та їх структурних підрозділів 63,45 93,25 

2 
Попередній медичний огляд  кандидатів у водії 

транспортних засобів 
214,65 214,65 

3 
Періодичний медичний огляд водіїв  транспортних 

засобів 
176,50 176,50 

4 
Щозмінний перед рейсовий та після рейсовий 

медичний огляд водіїв транспортних засобів 
15,10 15,10 

5 
Видача медичної довідки  для отримання дозволу 

(ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 
171,15 171,15 

6 
Попередній   медичний огляд при прийнятті на 

роботу працівників певних категорій 
143,55 175,00 

7 
Періодичний  медичний огляд працівників певних 

категорій 
122,50 154,00 

8 
Обов’язковий попередній та періодичний 

психіатричний огляд 
23,60 23,60 

9 
Медичний огляд особи, яка претендує на зайняття 

посади, пов'язаної з виконанням функцій держави 

або місцевого самоврядування 

167,50 181,05 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                    О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконкому 

____________№_____ 

 

Тарифи на платні послуги з корекції зору за допомогою окулярів  

(повний курс послуги), що надаються Ужгородською міською поліклінікою за 

зверненням громадян без направлення лікарів (При відсутності показів 

відповідно до затверджених МОЗ України Протоколів) 
 

№ 

п/п 
Назва процедури 

тарифи на 

послуги, 

грн. 

1 
Корекція зору за допомогою окулярів складними склами 

з попереднім обстеженням 
82,50 

2 
Корекція зору за допомогою окулярів складними склами 

без попереднього обстеження 
52,10 

3 Корекція зору за допомогою окулярів  22,50 

 

 

 

Тарифи на платні послуги з проведення досліджень функціональної 

діагностики, що надаються Ужгородською міською поліклінікою за 

зверненням громадян без направлення лікарів (При відсутності показів 

відповідно до затверджених МОЗ України Протоколів) 

 

№ 

п/п 
Назва процедури 

тарифи на 

послуги, 

грн.. 

1 Спірометрія 10,60 

2 Пневмотахометрія 10,60 

3 Комп’ютерна спірографія 25,50 

4 Ехокардіографія 33,95 

5 Електрокардіограма на 12 відведень 18,95 

 

 

Тарифи на платні послуги, що надаються Ужгородською міською поліклінікою за 

зверненням громадян без направлення лікарів (При відсутності показів 

відповідно до затверджених МОЗ України Протоколів) 

 

№ 

п/п 
Назва процедури 

тарифи на 

послуги, 

грн.. 

1 

Проведення профілактичних щеплень усім особам, які 

бажають їх зробити поза схемами календаря 

профілактичних щеплень в Україні 

18,60 

2 
Проведення профілактичних щеплень усім особам, які 

від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в 
22,15 



зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, 

туристичні подорожі, тощо, за власним бажанням або на 

вимогу сторони, що запрошує 

3 
Проведення оздоровчого масажу з метою зміцнення 

здоров’я дорослого населення (1 умовна одиниця-зона) 
12,85 

4 
Індивідуальне заняття з гімнастики з метою зміцнення 

здоров’я дорослого населення (1 заняття) 
23,30 

5 Магнітолазерна терапія (1 сеанс) 19,45 

6 Голкорефлексотерапія (1 сеанс) 49,20 

7 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 16,90 

8 Консультативний прийом лікаря хірургічного профіля  39,85 

9 Консультативний прийом лікаря терапевтичного профіля 38,65 

10 Консультативний прийом лікаря інфекціоніста 37,20 

11 Консультативний прийом лікаря гінеколога 44,55 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                      О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконкому 

____________№_____ 

 

Тарифи на платні медичні послуги клініко-діагностичної лабораторії 

Ужгородської міської поліклініки, що надаються за зверненням громадян 

без направлення лікарів (При відсутності показів відповідно до 

затверджених МОЗ України Протоколів) 

 

№ 

п/п 
Перелік послуг (досліджень) 

тарифи на 

послуги, 

грн.. 

1 Клінічний аналіз крові з лейкоцитарною формулою 49,40 

2 Аналіз крові на гемоглобін 22,30 

3 Аналіз крові на еритроцити 12,75 

4 Аналіз крові на лейкоцити 14,85 

5 Аналіз крові на швидкість осідання еритроцитів 10,95 

6 Аналіз крові на лейкоцитарну формулу 21,10 

7 Аналіз крові на час кровотечі і час згортання 12,75 

8 Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі 37,35 

9 Загальний аналіз крові 40,35 

10 Аналіз сечі загальний 18,75 

11 Аналіз сечі на цукор 7,35 

12 Аналіз сечі на ацетон 6,95 

13 Аналіз калу на гельмінти 17,35 

14 Виявлення гостриків в періанальних складках 12,80 

15 Аналіз калу на приховану кров 6,85 

16 Анти-стрептолізін "О"(АСЛО) латексний 17,20 

17 Ревматоїдний фактор латексний 16,95 

18 СРБ латексний С-реактивний білок в крові 17,05 

19 Аналіз калу (копрограма) 17,35 

20 Дослідження глюкози крові (глюкоза ферментативно) 20,75 

21 Аналіз крові на активність альфа-амілази 22,75 

22 
Аналіз крові на активність амінотрансфераз (АЛТ) в 

сироватці крові 
19,45 

23 
Аналіз крові на активність амінотрансфераз (АСТ) в 

сироватці крові 
20,20 

24 Аналіз крові на білірубін по Єндрашеку 35,40 

25 Визначення загального білка в сироватці крові 15,55 

26 Визначення креатиніна кінетика з білковим калібратором 35,90 

27 
Визначення активності лужної фосфатази в сироватці 

крові 
13,95 

28 Визначення сечовини в сироватці крові (уреазний метод) 21,85 

29 Аналіз крові на вміст сечової кислоти 46,15 

30 Тимолова проба 15,30 

31 Визначення загального холестерина в сироватці  крові 20,45 



(ферментативний метод) 

32 Комплексне дослідження гінекологічних мазків 17,95 

33 Дослідження сечі за Зимницьким 10,40 

34 Дослідження сечі за Нечипоренком 19,95 

35 Визначення групи крові та резус - фактора 32,00 

36 Дослідження системи гемостазу 40,85 

37 Аналіз крові на рекальцифікацію плазми 22,35 

38 Аналіз крові на протромбіновий індекс 14,85 

39 Аналіз крові на РМП 35,90 

40 Визначення β- ліпопротеїдів 11,65 

41 
Швидкий тест для визначення HB-sAg(вірусу гепатиту 

В) 
83,20 

42 Швидкий тест для визначення HCV (вірусу гепатиту C) 83.20 

43 Швидкий тест для визначення тропоніну 113,45 

44 
Швидкий тест для визначення антигену хелікобактер 

пілорі 
150,10 

45 Швидкий тест для визначення прихованої крові в калі 92,60 

46 
Швидкий тест для визначення гемоглобіну та 

трансферину в калі 
112,85 

47 
Швидкий тест для визначення тропініну, КК-МВ і 

міоглобіну 
208,25 

48 Швидкий тест для діагностики сифілісу 81,95 

49 
Швидкий тест для визначення простатоспецифічного 

антигену 
95,20 

50 
Швидкий тест для визначення антигенів збудника вірусів 

грипу А та В 
205,95 

51 
Швидкий тест для визначення наркотичних речовин 

(маріхуана, кокаїн, морфін, метамфетамін, амфетамін) 
203,95 

52 

Швидкий тест для визначення наркотичних речовин 

(маріхуана, кокаїн, морфін, метамфетамін, амфетамін, 

ценциклідин, метадон, екстазі, барбітурати, 

бензодіазипіни) 

251,25 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                      О. Макара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення виконкому 

____________№_____ 

 
Тарифи на платні послуги з проведення діагностичних ультразвукових та 

рентгенологічних досліджень, що надаються Ужгородською міською 

поліклінікою за зверненнями громадян без направлення лікарів (при 

відсутності показів відповідно до затверджених МОЗ України Протоколів) 

 

№ 

п/п 
Перелік послуг (досліджень) 

тарифи на 

послуги, 

грн 

1 
Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів 

гепатобіліарної системи: 

1.1 
Комплексно: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 

+ підшлункова залоза + селезінка 
41,95 

1.2 За окремими органами:  

 печінка + жовчний міхур + жовчні протоки 20,75 

 печінка 16,55 

 жовчний міхур + жовчні протоки 16,55 

 підшлункова залоза 20,75 

 селезінка + судини портальної системи 20,75 

2 
Трансабдомінальні ультразвукові дослідження сечостатевої 

системи: 

2.1 для чоловіків:  

2.1.1 
Комплексно: нирки + надниркові залози + сечовий міхур 

з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза 
41,95 

2.1.2 За окремими органами:  

 нирки + надниркові залози 20,75 

 сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 16,55 

 передміхурова залоза 16,55 

 яєчки 16,55 

2.2 для жінок:  

2.2.1 Комплексно:  

 матка + яєчники 29,25 

3 
Ультразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, 

кісток та суглобів: 

3.1 щитовидна залоза 25,00 

3.2 молочні залози (з двох сторін) 33,50 

3.3 слинні залози 20,75 

3.4 лімфатичні вузли 20,75 

3.5 м’які тканини 20,75 

4 
Рентгенологічне дослідження молочних залоз (у двох 

проекціях) 
132,15 

 

Керуючий справами виконкому                                      О. Макара 



Аналіз регуляторного впливу 

проекту рішення виконкому Ужгородської міської ради  

„Про тарифи на  платні медичні послуги, що надаються  Ужгородською міською 

поліклінікою " 

 

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на 

виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної 

регуляторної політики в сфері господарської діяльності" та Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308. Аналіз визначає правові та 

організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету міської  

ради «Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються Ужгородською 

міською поліклінікою»  

Проект рішення «Про тарифи на платні медичні послуги, що надаються 

Ужгородською міською поліклінікою» підготовлений з метою приведення у 

відповідність тарифів/вартості на платні медичні послуги до законодавчої бази 

та економічних умов.  

Цей аналіз підготовлений з метою визначення  впливу, який 

справлятиме рішення виконкому Ужгородської міської ради «Про тарифи на 

платні медичні послуги, що надаються Ужгородською міською поліклінікою», а 

також обґрунтування відповідності проекту рішення принципам державної 

регуляторної політики, одержання зауважень та пропозицій  від  зацікавлених  

осіб. 

 

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного 

регулювання господарських відносин 

 

 Проект рішення передбачає встановлення тарифів на надання платних 

медичних послуг, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

17.09.96 № 1138 „Про затвердження переліку платних послуг, які  надаються в 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 

навчальних закладах”, можуть надаватися Ужгородською міською поліклінікою. 

На даний час платні медичні послуги надаються за тарифами, встановленими 

рішенням виконкому Ужгородської міської ради від 18.04.12 № 113 „Про тарифи на 

платні медичні послуги, що надаються Ужгородською міською поліклінікою”. 

Перегляд тарифів (в середньому підвищення на 27%) обумовлений 

незалежними від господарської діяльності закладу причинами. За період дії 

тарифів зазнали об'єктивних змін основні чинники формування собівартості 

платних послуг: 

- збільшення мінімальної заробітної плати на 35%, та, як наслідок, 

збільшення розміру посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я 

згідно з чинними нормативно-правовими актами; 

- зменшення ЄСВ з 36,3% до з 22% згідно Податкового кодексу України; 

- підвищення тарифів на комунальні послуги (а саме електроенергії  на 56,0 

відс.,  водопостачання та водовідведення – 53,0 відс., газ природний на 15%); 

-  зростання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення. 



У зв’язку із змінами економічних умов, що відбулися за період дії 

тарифів, розширенням переліку платних медичних послуг та з метою 

раціонального використання бюджетних коштів, покращення результатів 

фінансово-господарської діяльності комунального закладу охорони здоров’я, 

виникла необхідність прийняття даного проекту рішення. 

Формування тарифів здійснено на принципах відшкодування витрат на надання 

цим закладом платних медичних послуг (відповідно до їх собівартості). 

Зазначений проект передбачає державне регулювання обґрунтованого 

зростання тарифів на платні медичні послуги, які надаються міською 

поліклінікою, зокрема, за проведення попередніх медичних оглядів працівників 

певних категорій, для отримання посвідчення водія транспортних засобів, 

обов’язкових та періодичних профілактичних медичних оглядів в межах витрат 

на їх проведення тощо. 

Послуги з проведення профілактичних щеплень особам, проведення 

оздоровчого масажу, медичні огляди формуються з урахуванням податку на додану 

вартість. Інші послуги, передбачені проектом рішення виконкому, звільнені від 

оподаткування ПДВ згідно із ст. 197.1.5 Податкового  кодексу України.  

Також, даний проект передбачає регулювання платних послуг за 

зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів (при відсутності 

показів, відповідно до Протоколів, затверджених МОЗ України), за умови 

оплати вартості послуг на спеціальний рахунок цього медичного закладу. 

Платні послуги, що надаються населенню, являються додатковими 

послугами міської поліклініки і здійснюються окремо від основної діяльності 

згідно функціональних повноважень. 

Прийняття проекту рішення дозволить вирішити проблему 

недофінансування комунального закладу охорони здоров'я, що надає відповідні 

платні послуги, розширить базу власних надходжень бюджетного закладу 

охорони здоров'я, посилить конкуренцію та впливатиме на зниження тарифів з 

надання платних медичних послуг, що в кінцевому підсумку сприятиме 

покращенню медичного обслуговуванню населенню міста.  

 

  

2. Цілі державного регулювання 

 

Цілями державного регулювання цін є забезпечення обґрунтованості і 

стабільності тарифів, прозорості і гласності на медичні огляди та інші платні 

послуги, які надаються комунальним закладом охорони здоров'я.  

Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:               

 - забезпечення населення основними медичними послугами належної 

якості за економічно обґрунтованими тарифами через механізм повного 

відшкодування їх собівартості;  

- сприяння збільшенню надходжень до спеціального фонду, 

раціонального використання бюджетних коштів, покращення результатів 

фінансово-господарської діяльності Ужгородської міської поліклініки. 

 

 



3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

 

Альтернативи Переваги Недоліки 

Залишення усього без 

змін 

Відсутність додаткового 

фінансового 

навантаження для 

населення та 

роботодавців, які 

оплачують дані послуги 

Діючі тарифи не 

відповідають 

фактичним витратам; 

припинення надання 

платних медичних 

послуг 

Бюджетне 

фінансування 

Відсутність додаткового 

фінансового 

навантаження для 

населення та 

роботодавців, які 

оплачують дані послуги 

Діючі тарифи не 

відповідають 

фактичним витратам; 

недостатнє бюджетне 

фінансування закладів 

охорони здоров'я; 

припинення надання 

платних медичних 

послуг 

Обраний спосіб 

регулювання 

Тарифи відповідатимуть 

фактичним витратам, 

надання якісних 

медичних послуг 

Фінансове 

навантаження для 

населення та 

роботодавців, які 

оплачують дані 

послуги 

 

   

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми  

 

 Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, 

не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує 

державного регулювання шляхом встановлення економічно обґрунтованих 

тарифів, виходячи з фактичних витрат, пов’язаних із їх наданням. 

   

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акту  

 

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення пропонується 

встановити визначену вартість платних медичних послуг враховуючи економічно 

обґрунтовані витрати на їх надання. 

Прийняття рішення щодо встановлення тарифів на  платні послуги, що 

надаються Ужгородською міською поліклінікою, забезпечить надання більш 

якісних медичних послуг, покращення фінансово-економічного стану цього 

закладу. 

 

 



6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.  

Аналіз вигод та витрат 

 

 Прийняття  даного регуляторного акту дозволить встановити тарифи на 

платні послуги на економічно обґрунтованому рівні, що створить необхідні 

умови для надання цих послуг споживачам у повному обсязі, та дозволить 

Ужгородській міській поліклініці відшкодовувати фактичні витрати за надані 

послуги. 

Вигоди  та втрати 

Сфера впливу Вигоди Втрати 

Комунальний 

лікувально-

профілактичний 

заклад 

Стабільна робота, 

покращення результатів 

фінансово-господарської 

діяльності 

Можливе зменшення 

кількості відвідувань, 

аналізів, досліджень, 

процедур 

Населення Стабільне отримання 

якісних медичних послуг 

Збільшення витрат за 

рахунок підвищення 

тарифів на платні 

медичні послуги 

Роботодавці Забезпечення вчасного та 

якісного профілактичного 

медичного огляду його 

працівників 

Збільшення витрат на 

обов’язковий медичний 

огляд працівників за 

рахунок підвищення 

тарифів на платні 

медичні послуги 

Органи місцевого  

самоврядування 

Дотримання норм 

чинного законодавства. 

Зменшення витрат з 

бюджету на охорону 

здоров’я 

Відсутні 

 

 7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту 

 

 Термін дії рішення виконкому міської ради не обмежено. У разі 

виникнення необхідності, до нього можуть  бути внесені зміни за підсумками 

аналізу відстеження його результативності. 

   

 

8. Показники   результативності регуляторного акта 

 

 Показниками результативності запровадження цього регуляторного акта  

слід вважати:  

- кількість  наданих послуг (у тому числі платних); 

- отримання коштів від платних послуг; 

- надходження до бюджету (ПДВ). 

 

 

 



9. Відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття 

 

Методи одержання результатів відстеження:  

- звітність лікувально-профілактичного закладу щодо надходження 

коштів за надання платних медичних послуг; 

- використання існуючої законодавчої та правової бази у сфері 

надання платних послуг; 

- здійснення порівняльного аналізу. 

 Відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття 

здійснюватиметься шляхом проведення порівняльного аналізу та звітності 

Ужгородської міської поліклініки. 

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде  

проведено до набрання чинності рішення. 

Повторне відстеження здійснюватиметься через два роки після набуття 

чинності регуляторного акту, за результатами якого можливе здійснення 

порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення 

нерегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення 

відповідних змін. 

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з 

дня виконання заходів повторного відстеження та з метою подальшого 

удосконалення рішення виконкому Ужгородської міської ради. 

  

  

 

Начальник управління економіки 

та підприємництва                                                                                   О. Травіна 


