
 
У К Р А Ї Н А 

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

___________________ сесія восьмого скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ________  2021року                      №__    проєкт                

м. Чоп 
 

Про затвердження переліку і тарифів 

на платні медичні послуги в  

КНП Чопської міської ради  

«Чопська міська лікарня» 
 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення 

аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження методики 

проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного 

акта», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 

року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 

державних і комунальних  закладах охорони здоров’я та вищих медичних 

навчальних закладах», Чопська міська рада 

в и р і ш и л а :    

          1. Затвердити перелік платних послуг, які надаються Комунальним 

некомерційним підприємством Чопської міської ради "Чопська міська 

лікарня" (додаток 1). 

2. Затвердити вартість медичних оглядів, лабораторних та діагностичних 

послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством Чопської 

міської ради "Чопська міська лікарня" згідно з додатками 2, 3. 

3. Затвердити Розрахунок середньої вартості одного ліжко - дня  

лікування пацієнта в стаціонарі  в Комунальному некомерційному 

підприємстві  Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» році згідно з 

додатком 4. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 30 сесії 7 скликання 

Чопської міської ради від 12.06.2018 р. № 10 «Про встановлення вартості  на 

платні медичні послуги, які надаються КЗ Чопської міської ради «Чопська 

міська лікарня». 

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на Відділ охорони 

здоров’я Чопської міської ради (Курин В.М.), постійну комісію з питань 

бюджету та економічного розвитку (Гецянин І.В.) 

 

Міський голова                                      В. САМАРДАК                                               

     



 

 

Додаток 1 

до рішення __ сесії 8 скликання 

Чопської міської ради 

від _________ 2021р. № __ 

 

 

 

 

 

Перелік  

платних послуг, які надаються Комунальним некомунальним підприємством 

Чопської міської ради "Чопська міська лікарня" 

 

 

 

 

1. Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу; 

2. Періодичні профілактичні медичні огляди; 

3. Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають 

на території України, в тому числі і за договорами страхування; 

4. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби (крім мешканців 

міста Чоп); 

5. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги, за зверненням 

громадян, що надаються без направлення лікаря.  
 

 

 

 

Міський голова                                                         В. САМАРДАК                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2  

до рішення __ сесії 8 скликання 

Чопської міської ради 

від _________ 2021р. № __ 

 

Вартість медичних оглядів, лабораторних та діагностичних послуг, що 

надаються Комунальним некомерційним підприємством  

Чопської міської ради "Чопська міська лікарня" 

 
Калькуляція вартості медичних  послуг, що надаються КНП ЧМР "Чопська міська 

лікарня" на 2021 рік 

Назва послуги Основна 

зарплат

а 

Нарахуванн

я на 

зарплату    

22%  

Вартість 

медикаменті

в та 

розхідних 

матеріалів 

Коефіцієн

т 

накладних 

витрат 

/0,72/ 

Вартіст

ь 

послуги 

Консультація та огляд спеціалістів 

Огляд терапевта 17,24 3,79 3,40 20,03 44,46 

Огляд отоларинголога 18,21 4,01 7,10 21,16 50,48 

Огляд дерматовенеролога 16,88 3,71 7,10 19,61 47,30 

Огляд невропатолога 18,63 4,10 3,40 21,65 47,78 

Огляд невролога дитячого 21,55 4,74 3,40 25,04 54,73 

Огляд хірурга 17,85 3,93 7,10 20,74 49,62 

Огляд офтальмолога 18,92 4,16 3,40 21,99 48,47 

Огляд акушер-гінеколога 25,00 5,50 7,10 29,05 66,65 

Огляд стоматолога 12,58 2,77 7,10 14,62 37,07 

Огляд психіатра 28,74 6,32 3,40 33,40 71,86 

Огляд ендокринолога 15,53 18,63 3,40 18,05 55,61 

Огляд інфекціоніста 24,02 24,02 7,10 27,91 83,05 

Огляд рентгенолога 25,31 5,57 3,40 29,41 63,69 

Хірургічні та інші маніпуляції 

Блокада 29,74 6,54 94,58 34,56 165,42 

Вскриття гнійника (абцеса, 

флегтони, гідраденіта, 

гематоми) 

44,61 9,81 140,38 51,84 246,64 

Оперативне лікування врослого 

нігтя, часткова резекція  або 

повне видалення нігтьової 

пластини 

44,61 9,81 109,90 51,84 216,16 

Перев'язка 18,64 4,10 102,40 21,66 146,80 

Накладання гіпсової пов'язки 66,91 14,72 91,53 77,75 250,91 

Пункція суглобу 21,75 4,79 51,23 25,27 103,04 

Операція мала 59,48 13,09 273,36 69,12 415,05 



Ін'єкція в/м 9,32 2,05 5,53 10,83 27,73 

Ін'єкція в/в 12,43 2,73 6,03 14,44 35,63 

Інфузія в/в (без вартості ліків) 61,36 13,50 9,34 71,30 9,33 

Забір крові на ІФА 9,32 2,05 22,16 10,83 6,08 

Стоматологічні послуги 

Видалення зуба 62,89 13,84 10,73 73,08 160,54 

Видалення молочного зуба 31,44 6,92 3,63 36,53 78,52 

Складне видалення (видалення 

8-го зуба) 

188,65 41,50 11,2 219,21 460,56 

Пластика вуздечки (ушивання 

рани) 

94,32 20,75 5,82 109,60 230,49 

Перикоронарит: промивання 47,17 10,38 7,23 54,81 119,59 

Альвеоліт: промивання 47,17 10,38 9,76 54,81 122,12 

Фізіотерапевтичні послуги 

Гальванізація (електрофарез) 

без вартості лікарських засобів 

14,29 3,14 10,14 16,60 44,17 

Фонофорез (ультрозвукова 

терапія) без вартості лікарських 

засобів 

7,15 1,57 5,84 8,31 22,87 

УВЧ-терапія 7,15 1,57 3,14 8,31 20,17 

КУФ 8,57 1,89 3,14 9,96 23,56 

Дарсонвалізація 7,15 1,57 1,76 8,31 18,79 

УФО загальне 2,14 0,47 1,76 2,49 6,86 

Ампліпульс 

(електростимуляція) без 

вартості лікарських засобів 

10,72 2,36 10,84 12,46 36,38 

Інгаляції без лікарських засобів 7,15 1,57 3,14 8,31 20,17 

Отоларингічні  обстеження 

Аудіометрія  68,30 15,03 4,13 79,36 166,82 

Невропатологічні  обстеження 

Обертова проба (вестибулярний 

апарат) 

14,91 3,28   17,33 35,52 

Холодова проба  6,21 1,37 8,06 7,22 22,86 

Офтальмологічні  обстеження 

Поле зору 23,65 5,20 1,13 27,48 57,46 

Вимірювання очного тиску 26,76 5,89 7,80 31,10 71,55 

Визначення гостроти зору 3,10 0,68 1,10 3,60 8,48 

Периметрія на кольори 26,76 5,89 1,34 31,10 65,09 

Функціональна діагностика 

ЕКГ 12,43 2,73 24,03 14,44 53,63 

Ларингоскопія 45,54 10,02 13,80 52,92 122,28 



Функція зовнішнього дихання 43,10 9,48 12,06 50,08 114,72 

Вимірювання артеріального 

тиску 

3,11 0,68   3,61 7,40 

Ультрозвукова діагностика 

УЗД ОЧП 58,71 12,92 12,91 68,22 152,76 

УЗД щитовидної залози 29,36 6,46 10,01 34,12 79,95 

УЗД нирок 22,02 4,84 10,73 25,59 63,18 

УЗД сечового міхура і простати 29,36 6,46 10,01 34,12 79,95 

УЗД калитки 14,68 3,23 10,01 17,06 44,98 

УЗД жіночих тазових органів 36,70 8,07 10,30 42,65 97,72 

УЗД при вагітності 66,06 14,53 10,59 76,76 167,94 

УЗД серця 36,70 8,07 10,30 42,65 97,72 

Рентгенологічна діагностика 

Рентгенографія органів грудної 

клітини 

25,31 5,57 18,52 29,41 78,81 

Рентгенографія шийного відділу 

хребта 

25,31 5,57 18,52 29,41 78,81 

Рентгенографія грудного відділу 

хребта 

25,31 5,57 18,52 29,41 78,81 

Рентгенографія поперекового 

відділу хребта 

25,31 5,57 18,52 29,41 78,81 

Рентгенографія ОЧП 33,75 7,43 14,72 39,22 95,12 

Рентгенографія кісток  черепа 25,31 5,57 14,72 29,41 75,01 

Рентгенографія зуба  8,43 1,85 16,67 9,80 36,75 

Рентген нирок 42,65 9,38 26,42 49,56 128,01 

Клінічні лабораторні дослідження 

Дослідження крові 

Загальний аналіз крові  24,64 5,42 6,65 28,63 65,34 

Загальний аналіз крові з 

формулою 

29,95 6,59 10,06 34,80 81,40 

Аналіз крові на цукор 

натщесерце 

11,31 2,49 6,47 13,14 33,41 

Аналіз крові на тромбоцити 9,01 1,98 8,84 10,47 30,30 

Лейкоцити 4,65 1,02 5,22 5,40 16,29 

ШОЕ 1,33 0,29 5,48 1,55 8,65 

Еритроцити 4,65 1,02 5,35 5,40 16,42 

Гемоглобін 1,66 0,37 5,76 1,93 9,72 

Дослідження сечі 

Аналіз сечі загальний 13,99 3,08 1,90 16,26 35,23 

Аналіз сечі на цукор 3,98 0,88 1,88 4,62 11,36 

Аналіз сечі по Нечипоренко 15,34 3,37 2,75 17,83 39,29 

Діастаза сечі 9,96 2,19 3,49 11,57 27,21 



Дослідження калу 

Загальний аналіз калу 11,65 2,56 3,69 13,54 31,44 

Аналіз калу на гострики 7,66 1,69 3,04 8,90 21,29 

Аналіз калу на я/г 12,67 2,79 2,48 14,72 32,66 

Аналіз калу на приховану кров 12,33 2,71 5,41 14,33 34,78 

Мазок на флору(гонорея) 12,33 2,71 6,64 14,33 36,01 

Біохімічні дослідження 

Біохімія крові 64,92 14,28 44,18 75,44 198,82 

Визначення білірубіну 8,33 1,83 9,41 9,68 29,25 

АСТ, АЛТ 16,01 3,52 11,13 18,60 49,26 

Аналіз крові на сечовину 5,98 1,32 11,14 6,95 25,39 

Аналіз крові на вміст  

креатиніну 

3,32 0,73 9,72 3,86 17,63 

Аналіз крові на загальний 

холестерин 

3,32 0,73 12,43 3,86 20,34 

Тимолова проба 1,33 0,29 7,86 1,55 11,03 

С-реактивний білок 2,66 0,59 8,33 3,09 14,67 

Аналіз крові на вміст сечової 

кислоти 

8,33 1,83 13,66 9,68 33,50 

Аналіз крові на загальний білок 3,67 0,81 7,72 4,26 16,46 

Антистрептолізин -о 10,64 2,34 10,11 12,36 35,45 

Ревматоїдний фактор 1,33 0,29 10,15 1,55 13,32 

Дослідження крові на сифіліс 

(РМП ) 

8,33 1,83 6,77 9,68 26,61 

Аналіз крові на Резус фактор та 

групу крові 

25,00 5,50 10,32 29,05 69,87 

ІФА-тест на виявлення антитіл класу IgM, IgG  

ІФА-тест на виявлення антитіл 

класу IgM, IgG до СOVID-19  

33,20 7,30 83,44 38,58 162,52 

Пакет№1«Териоїдний 3» (ТТГ, 

АТПО, Т3в, Т4в) IgM, IgG  

33,20 7,30 55,46 38,58 134,54 

Дослідження крові на 

онкомаркер молочної залози  

IgM, IgG  

33,20 7,30 99,72 38,58 178,8 

Дослідження крові на 

онкомаркер рака яєчників IgM, 

IgG  

33,20 7,30 77,72 38,58 156,8 

Консультативний висновок 

(видача копії медичної довідки, 

витягу з історії хвороби) 

14,36 3,16 0,27 16,69 34,48 

Т.в.о. директора    Ілюшина С.М. 

      

Головний бухгалтер    Бавикіна Т.Ю. 

 

Міський голова         В. САМАРДАК 



 

 

Додаток 3  

до рішення __ сесії 8 скликання 

Чопської міської ради 

від _________ 2021р. № __ 

 

РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ 
  

(балансові дані за 12 місяців 2020 року) 
 

 

К – коефіцієнт накладних витрат (крім КЕКВ 2730, 2110, 2120, 2230) 

Ф – фактичні витрати установи – 6731477,75 грн. 

Фз – фактичні витрати по заробітній платі – 4194210,69 грн. 

Фз1 – фактичні витрати по заробітній платі адміністративного, господарського та 

загального лікарняного персоналу – 1333305,06 грн. 

К1 – коефіцієнт відношення з/пл. з нарахуваннями до фактичної з/пл. без 

нарахувань – (4194210,69+979597,64) : 4194210,69 = 1,2336 

Фх – фактичні видатки на харчування – 109970,33 грн. 

Фм – фактичні видатки на медикаменти – 478534,15 грн. 

Ф1 – фактичні видатки на м’який інвентар – 0,00 грн. 

Зо – основний фонд заробітної плати по штатному розкладу(без нічних, 

святкових, матеріального заохочення) –3341188,37 грн.  

Заз – основний фонд з/пл. адміністративного, господарського та загального(без 

нічних, святкових, матеріального заохочення) лікарняного персоналу  –   

1092422,89 грн.  

 

Ф – (Фз - Фз1)*К1 – Фх – Фм – Ф1 

К =                          Зо – Заз                          = 
6731477,75  – (4194210,69-1333305,06)*1,2336 – 109970,33 –478534,15 – 0,00 

=                                       3341188,37-1092422,89                            = 

                                 

                                                     2613760,08 

                                               =    2248765,48    =  1,162 

 

Т в.о.головного лікаря                                 С.М. Ілюшина 

 

Головний бухгалтер                                 Т.Ю. Бавикіна 

 
 

Міський голова         В. САМАРДАК 



 

 

Додаток 4  

до рішення __ сесії 8 скликання 

Чопської міської ради 

від _________ 2021р. № __ 

 

 

Розрахунок  

середньої вартості одного ліжко - дня  лікування пацієнта в стаціонарі  в 

Комунальному некомерційному підприємстві  Чопської міської ради 

«Чопська міська лікарня» 

 
Фактичні витрати по заробітній платі  стаціонарного відділення в 2020 році 

1159929,90 грн. 

Розрахунок фактичних витрат по заробітній платі  стаціонарного відділення в 2020 році з 

урахуванням підвищення заробітної плати в січні 2021 року: 

1159929,90*1,2=1391915,88 грн. 

Нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску: 

1391915,88*22% =306221,49 грн. 

Придбання медикаментів для невідкладної допомоги: 

215367,98 грн. 

Коефіцієнт накладних витрат 1,162 грн. 

Кількість виконаних ліжко - днів ( в зв’язку з пандемієй COVID19 до розрахунку приймаються 

дані 2019 р.) : 7382 

Вартість харчування за один ліжко день: 45,00 грн. 

Розрахунок вартості одного  ліжко – дня : 

(1391915,88+306221,49+215367,98)*1,162       =2223493,22   = 

      7382                                                        7382 

301,20+45,00=346,20 

 

 

Середня вартість одного ліжко - дня лікування пацієнта в стаціонарі  в Комунальному 

некомерційному підприємстві  Чопської міської ради в 2021 році становить 346,00  грн. 

          
 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

директора                                       С.М. Ілюшина 

 

Головний бухгалтер       Т.Ю. Бавикіна  

 

 

 

 

Міський голова         В. САМАРДАК 
 

 

 

 

 

 



Аналіз регуляторного впливу 

 

 Аналіз регуляторного акта – проєкту рішення Чопської  міської ради 

«Про затвердження вартості надання платних медичних послуг, що 

надаються КНП «Чопська міська лікарня». 

 

         Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з 

дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 «Про затвердження 

методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта». 

 

Назва регуляторного акта:  проєкт рішення Чопської  міської ради від 

___________ №_____ « Про встановлення вартості  на платні медичні 

послуги, які надаються КНП Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» 

 

Регуляторний орган:  Чопська  міська рада 

 

Розробники документа: Відділ охорони здоров’я Чопської міської ради. 

 

Відповідальна особа:  Зуєва Ірина Анатоліївна 

 

Контактний телефон: 0312 
 

 

 

 

I. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом 
регулювання 

 
   Відповідно до положень Закону України «Про державні фінансові гарантії 
медичного обслуговування населення» (далі – Закон) з 2020 року в Україні 
запроваджується програма медичних гарантій. У межах програми медичних 
гарантій визначено обсяг медичних послуг та лікарських засобів, які 
гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету на основі 
єдиних тарифів. 
     Програма медичних гарантій існує як єдина бюджетна програма для 
оплати всіх медичних послуг та лікарських засобів, передбачених ст. 4 Закону 
за відповідними напрямами. З її впровадженням змінився механізм 
фінансування медичного обслуговування населення: замість медичної 
субвенції, за рахунок якої відбувалося утримання закладів охорони здоров’я, 
в межах програми медичних гарантій оплачуватиметься медичне 
обслуговування пацієнтів за договорами про медичне обслуговування 
населення з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ). 



    Згідно ч. 4 прикінцевих та перехідних положень Закону з 1 квітня 2020 
року  реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій здійснюється для всіх видів медичної 
допомоги, в тому числі і вторинної, яку надає комунальне некомерційне 
підприємство Чопської міської ради «Чопська міська лікарня». До переліку 
медичних послуг, які гарантуються договором з НСЗУ, не входить ряд послуг, 
які може надавати КНП Чопської міської ради  «Чопська міська лікарня» та 
потребує населення Чопської міської територіальної громади . 
    В умовах переходу на нові умови господарської діяльності та фінансування 
комунального некомерційного підприємства Чопської міської ради  «Чопська 
міська лікарня»  необхідно враховувати, що платні послуги, що надаються 
працівникам підприємств, установ, організацій та за особистими 
зверненнями населення є важливим джерелом додаткових надходжень для 
закладу. Платні послуги, що будуть надаватись  КНП «Чопська міська 
лікарня» згідно чинного законодавства є важливим джерелом додаткових 

коштів для системи охорони здоров'я. 

    Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці 

регуляторного акта – проєкту рішення виконавчого комітету Чопської міської 

ради« Про встановлення вартості  на платні медичні послуги, які надаються 

КНП Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» : 

 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни +  

Держава +  

Суб’єкти господарювання у т.ч. 

суб’єкти малого господарювання 

+  

      
 

   Регуляторним актом, вплив якого аналізується, затверджуються тарифи 

на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства 

Чопської міської ради  «Чопська міська лікарня», що відповідно до вимог 

Постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які надаються у державних і 

комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах», 

встановлено перелік платних послуг, які можуть надаватися медичними 

закладами, але законодавчими актами України тарифи на такі платні послуги 

не встановлені, тому є потреба чіткого визначення тарифів на надання 

платних медичних послуг. Тарифи на платні послуги, які встановлюються 

рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради формуються закладом 

охорони здоров'я із застосуванням нормативно-витратного методу на підставі 

державних і галузевих норм оплати праці, норм часу, норм використання 



матеріальних ресурсів, вироби  медичного призначення та витрат пов'язаних 

з управлінням та обслуговуванням установи. Формування тарифів здійснено 

на принципах відшкодування витрат на надання закладом платних медичних 

послуг відповідно до калькуляції. 
    Вартість платних медичних послуг економічно обґрунтовуються та 
затверджуються, виходячи з фактичних витрат по кожному дослідженню. 
Таким чином проблема  в  необхідності  встановлення тарифів на платні 
послуги на економічно- обґрунтованому  рівні,  які можуть бути застосовані 

за договорами з суб'єктами господарювання та для населення об’єднаної 
територіальної громади. 
 
 

II. Цілі державного регулювання 

 

До основних цілей цього регуляторного акту належать: 

- забезпечення надання якісних медичних послуг за доступними 

тарифами та інтересів комунального некомерційного підприємства щодо 

відшкодування витрат на надання  послуг; 

- покращення умов для надання платних послуг; 

- залучення додаткових коштів, які будуть спрямовані на поліпшення 

матеріально-технічної бази; 

- затвердження економічно обґрунтованих розмірів тарифів на платні 

послуги. 

      Виконання цих завдань можливе лише за умови наявності необхідних 

коштів, одним з джерел їх надходження є платні медичні послуги. 

 
 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива  1 Залишити  формування тарифів у вільному 

режимі ціноутворення, за умови  відміни 

державного регулювання тарифів на послуги 

Альтернатива  2 Прийняти регуляторний акт, що передбачає 

затвердження економічно обґрунтованих 

тарифів на послуги 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 



Альтернатива 1 

Залишити  формування 

тарифів у вільному 

режимі ціноутворення, 

за умови  відміни 

державного 

регулювання тарифів 

на послуги 

Відсутні 

Не відповідність  вимогам 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

25.12.1996 №1548 "Про 

встановлення повноважень 

органів виконавчої влади 

та виконавчих органів 

міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)" 

Альтернатива 2 

Прийняти  

регуляторний акт, що 

передбачає 

затвердження 

економічно  

обґрунтованих тарифів 

на послуги 

- прозорість встановлення 

тарифів на платні медичні 

послуги; 

- реалізація державної 

політики у сфері 

регулювання цін 

Відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян  

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Залишити  

формування тарифів у 

вільному режимі 

ціноутворення, за 

умови  відміни 

державного 

регулювання тарифів 

на послуги 

Не передбачаються Непрозорий механізм 

сплати за отримані платні 

медичні послуги. Витрати 

неможливо обчислити, 

оскільки плата за отримані 

послуги вимагається у 

вигляді благодійний внесків 

 

Альтернатива 2 

Прийняти  

регуляторний акт, що 

передбачає 

затвердження 

економічно  

обґрунтованих 

тарифів на послуги 

Прозорий механізм 

розрахунків за отримані 

платні медичні послуги 

належної якості 

Оплата за отримані  платні 

медичні послуги за 

економічно обгрунтованими 

тарифами. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 



Показник Великі 

 

Середні 

 

Малі 

Інші суб`єкти 

господврювання 

(мікро) 

Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, 

одиниць 

0 0 3 254 257 

Питома вага  групи у 

загальній кількості,  

% 

0 0 1,2 98,8 100 

* данні отримані на підставі  статистичних даних Головного управління статистики у Закарпатській області 

станом на 01.01.2021року 

 
 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Залишити формування 

тарифів у вільному 

режимі ціноутворення, 

за умови  відміни 

державного 

регулювання тарифів 

на послуги 

Відсутні 

Можливе встановлення 

економічно не 

обґрунтованих тарифів на 

платні медичні послуги та 

не прогнозованість їх 

зростання 

Альтернатива 2 

Прийняти 

регуляторний акт, що 

передбачає 

затвердження 

економічно 

обґрунтованих тарифів 

на послуги 

Отримання якісних 

послуг за економічно 

обґрунтованими  

тарифами 

 

Відсутні 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Для надавача 

послуг(закладів)- 

неконтрольоване 

встановлення тарифі за надані 

послуги, для суб’єктів 

господарювання –відсутні. 

Непрозорий механізм 

розрахунків за надані 

послуги з медичного 

обслуговування у зв'язку з 

відсутністю затверджених 

у встановленому порядку 

тарифів. 



Альтернатива 2 Для надавача послуг(закладів) 

–приведення вартості послуг 

до економічно обгрунтованого 

рівня покращення 

матеріально-технічної бази, 

підвищення кваліфікації 

медичного персоналу, 

прозорий механізм 

застосування тарифів. Для 

суб’єктів господарювання – 

можливість отримання 

якісних послуг за економічно 

обґрунтованими тарифами. 

 

 Для надавача 

послуг(закладів)- відсутні. 

Внаслідок провадження 

регуляторного акта 

суб’єкти господарювання 

нестимуть витрати часу на 

отримання інформації по 

регулюванню в сумі 49,38 

– грн.; витрати часу на 

розроблення та 

впровадження внутрішніх 

для суб’єктів 

господарювання процедур 

– відсутні. 

Детальна інформація щодо 

очікуваних витрат 

наведено у додатках до 

цього АРВ 

 
 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта 

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) 

 

 
 

 
 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 
 

Комунальним некомунальним підприємством Чопської міської ради "Чопська 

міська лікарня" надає платні послуги згідно переліку платних послуг, які 

можуть надаватись закладами охорони здоров'я відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах 

охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах». Запропоновані 

тарифи передбачається встановити на економічно-обґрунтованому розмірі, 

що покриватимуть витрати по наданню платних медичних послуг, 

забезпечуватимуть необхідний рівень матеріально-технічного оснащення 

медичного закладу та кваліфікаційний рівень його фахівців. 
 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

Бал 

результативності  

(за чотирибальною 

Коментарі щодо 

присвоєння відповідного 

бала 



час вирішення 

проблеми) 

системою оцінки) 

Залишити  формування 

тарифів у вільному 

режимі ціноутворення, за 

умови  відміни 

державного регулювання 

тарифів на послуги 

1 

Не сприяє розв’язанню 

визначеної проблеми  та  не  

можливе без внесення  

відповідних змін  до 

законодавчих документів 

Прийняти  регуляторний 

акт, що передбачає 

затвердження економічно 

обґрунтованих тарифів 

на послуги 

3 

Цілі прийняття 

регуляторного акта будуть 

досягнуті майже повною 

мірою. Разом з тим, 

довготривала процедура 

перегляду та затвердження 

тарифів не дає можливості 

оперативно реагувати на 

зміни складових витрат під 

час надання платних 

медичних послуг 
 
 

Рейтинг 

результативності 
Вигоди (підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Залишити  

формування 

тарифів у 

вільному режимі 

ціноутворення, за 

умови  відміни 

державного 

регулювання 

тарифів на 

послуги 

Відсутні 

Можливе 

встановлення 

економічно не 

обґрунтованих 

тарифів на 

платні медичні 

послуги та не 

прогнозованість 

їх зростання 

Цілі прийняття 

регуляторного акту  не 

будуть досягнуті, не 

відповідає вимогам 

чинного законодавства 

Прийняти  

регуляторний акт, 

що передбачає 

затвердження 

економічно 

обґрунтованих 

тарифів на 

послуги 

Забезпечення 

досягнення цілей 

державного 

регулювання та 

приведення тарифів 

на платні послуги  

до економічно 

обґрунтованого  

рівня 

Відсутні 

Цілі прийняття 

регуляторного акта 

будуть досягнуті 

майже повною мірою. 

Разом з тим, 

довготривала 

процедура перегляду 

та затвердження 

тарифів не дає 

можливості 



оперативно реагувати 

на зміни складових 

витрат під час надання 

платних медичних 

послуг 

 
 

Рейтинг Аргументи щодо 

переваги обраної 

альтернативи/причини 

відмови  від 

альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників на 

дію запропонованого 

регуляторного акта 

Залишити  

формування тарифів у 

вільному режимі 

ціноутворення за 

умови  відміни 

державного 

регулювання тарифів 

на послуги 

- не відповідає принципам 
регуляторної політики; 
- не можливе без внесення 

відповідних змін до 

законодавча України Х 

Прийняти  

регуляторний акт, що 

передбачає 

затвердження 

економічно 

обґрунтованих 

тарифів на послуги 

- прозорість встановлення 

тарифів на платні медичні 

послуги; 

- реалізація державної 

політики у сфері 

регулювання цін; 

Довготривала процедура 

перегляду та 

затвердження тарифів, 

що не дає можливості 

оперативно реагувати на 

зміни складових витрат 

під час надання платних 

медичних послуг 
 

Отже, найбільш сприятливою альтернативою буде прийняти даний 

регуляторний акт, оскільки  прийняття  передбачає правове врегулювання 

надання медичних послуг за економічно обґрунтованими тарифами, 

дозволить задовольнити попит споживачів в отриманні якісних медичних 

послуг, матиме позитивний вплив на покращення фінансового стану 

Підприємства. 

Впровадження та виконання вимог регуляторного акту не потребує 

додаткових витрат бюджетних коштів. 
 
 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання  

визначеної проблеми 
 

    Механізмом розв’язання проблеми є прийняття проєкту рішення 

виконавчого комітету Чопської  міської ради «Про затвердження вартості 



надання платних медичних послуг, що надаються КНП «Чопська міська 

лікарня». 

Затвердження тарифів на платні послуги дозволить задовільнити попит 

споживачів в отриманні якісних медичних послуг, скоротити бюджетне 

фінансування за рахунок отримання додаткового джерела фінансування, яке 

буде направлено не лише на покриття прямих витрат підприємства, а й на 

придбання нового, більш функціонального  медичного обладнання, 

удосконалення матеріально-технічної бази, що в свою чергу, підвищить 

якість надання платних медичних послуг. 

У зв’язку з відсутністю методики визначення вартості платних послуг, 

базою для визначення тарифу є розрахунки витрат, пов’язаних з 

безпосереднім їх наданням, вже існуючі договори на придбання предметів, 

матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів тощо 

Основними складовими собівартості платних послуг, які надає 

Підприємство є:  

- витрати на оплату праці основного медичного персоналу; 

- нарахування на заробітну плату (22%);  

- матеріали (лікарські засоби та вироби медичного призначення; 

- загальновиробничі витрати; 

- інші прямі витрати;  

На підставі затвердженого штатного розпису закладу та визначеного 

переліку посад працівників, які безпосередньо зайняті при наданні медичної 

послуги визначається фонд оплати праці для розрахунку вартості платної 

послуги. 

При формуванні заробітної плати враховані вимоги  постанов  Кабінету  

Міністрів  України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на 

основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери", від 28.12.2016 року  № 1037 "Про оплату праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та спільних 

наказів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року  № 308/519 "Про 

упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та 

установ соціального захисту населення" та від 19 липня 2011 року № 284/424 

"Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони 

здоров'я та установ соціального захисту населення" (зі змінами і 

доповненнями).  

Також враховується необхідність проведення виплат, пов’язаних з 

заміщенням на час перебування у відпустці, виплати матеріальної допомоги, 

індексації, доплати до мінімальної заробітної плати, заохочувальних та інших 

виплат відповідно до діючого законодавства. 

Нарахування на заробітну плату становить 22%, відповідно до Закону 

України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування".  

Листом Міністерства праці та соціальної політики України від 



19.10.2017 №224/0/103-17/214 "Про надання роз’яснення" надані роз’яснення, 

що законодавством не передбачено єдиної норми тривалості робочого часу. 

Норма робочого часу працівників може бути різною залежно від багатьох 

чинників: тривалості робочого тижня, тривалості робочого дня, коли 

встановлені вихідні і т. д.  

Тому, при відсутності нормативних документів, що регламентують 

витрати часу медперсоналу, норми витрат часу затверджуються на підставі 

актів хронометражу, які складаються комісією на підставі узагальнення 

даних щодо часу виконання даної послуги. 
Розрахунок прямих витрат здійснюється виходячи з фактичних витрат 

на медикаменти та вироби медичного призначення, необхідних для надання 

окремої послуги. Для кількісної оцінки понесених витрат медикаментів та 

матеріалів використовуються діючі норми витрат або норми витрат 

передбачені відповідними інструкціями з використання обладнання (в т.ч. 

лабораторного) тощо. За відсутності затверджених норм розробляються та 

затверджуються норми витрат матеріалів та медикаментів. 

Отже, для забезпечення умов покращення результатів фінансово-

господарської діяльності Підприємства постійно підвищувати якість 

медичних послуг, оновлювати матеріальну базу, підвищувати кваліфікацію 

медичного персоналу, що можливо лише при наявності коштів на ці заходи.  

Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності" проєкту рішення виконавчого 

комітету Чопської  міської ради «Про затвердження вартості надання платних 

медичних послуг, що надаються КНП «Чопська міська лікарня» та аналіз 

впливу регуляторного акта з метою обговорення та отримання зауважень, 

пропозицій від зацікавлених фізичних та юридичних осіб буде розміщено на 

офіційному сайті Чопської міської ради у рубриці "Перелік регуляторних 

актів" з терміном на один місяць.  

У разі надходження зауважень та пропозицій, вони будуть враховані в 

остаточному варіанті проєкту розпорядження, або аргументовано відхилені у 

письмовому вигляді.  

 
 

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати 

або виконувати ці вимоги 
 

Платні послуги, на які встановлюються тарифи згідно регуляторного 

акта, дають можливість забезпечити покриття другорядних потреб закладу та 

компенсувати витрати, пов'язані з їх наданням. 

Затвердження платних медичних послуг забезпечить можливість 

користуватися ними широким верствам населення та забезпечення належної 



якості послуг. 

Враховуючи, що встановлення тарифів здійснюється шляхом 

оприлюднення  проєкту рішення на офіційному сайті Чопської міської ради 

http://chop-rada.gov.ua/  на протязі місяця до дня його затвердження, то 

тарифи встановлюватимуться з урахуванням інтересів усіх зацікавлених 

сторін. 

У разі прийняття данного регуляторного акта будуть реалізовані 

повноваження, надані їй постановою Кабінету Міністрів України від 

25.12.1996 № 1548, а встановлені тарифи на послуги забезпечать 

Підприємству беззбиткову роботу та можливість залучити кошти на 

поліпшення його матеріально-технічної бази. 

Виконання вимог цього розпорядження не потребує додаткових витрат з 

коштів Державного, обласного та місцевих бюджетів. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів 

великого і середнього підприємництва відсутні. 

        Тест малого підприємництва (M-Тест) до проекту регуляторного акта « 

Про встановлення вартості  на платні медичні послуги, які надаються КНП 

Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» не здійснюється, оскільки, 

питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікро-підприємств 

разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється 

регулювання, не перевищує 10%. 

VII. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного 

акта 
 

Строк дії даного регуляторного акту не обмежений: зміни та доповнення 

можуть бути внесені після відповідних змін у чинному законодавстві України 

та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності. 

Крім того, на скорочення терміну дії 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, теплопостачання 

тощо; 

- підвищення закупівельних цін на матеріали, медикаменти, вироби 

медичного призначення, дезінфікуючі засоби та медичний інструментарій. 

Соціальним наслідком від запровадження зазначеного рішення є 

гарантія щодо забезпечення захисту населення, недопущення зростання 

тарифів на платні послуги, що надаються медичними закладами. 

 
 

          VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного 

http://chop-rada.gov.ua/


акта 

Дані, на основі яких проводиться відстеження результативності: 

- дані щомісячних звітів по наданню платних послуг; 

- дані моніторингу цін на медикаменти; 

- діючі законодавчі акти про оплату праці; 

- дані про рівень діючих тарифів на комунальні послуги; 

- діючі законодавчі акти з питань ціноутворення. 

Виконання вимог регуляторного акту не потребує від суб‘єктів 

господарювання та фізичних осіб, на яких він поширюється,  додаткових 

витрат не передбачених законодавством України.  

Інформування суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень регуляторного акта - 100 відсотків. 
Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаний з 

виконанням вимог регуляторного акта, може бути змінений, якщо зміниться 

розмір мінімальної заробітної плати – проекту рішення виконавчого комітету 

Чопської міської ради « Про встановлення вартості  на платні медичні 

послуги, які надаються КНП Чопської міської ради «Чопська міська лікарня» 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 
 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься 

економістами бухгалтерії КНП « Чопська міська лікарня» на підставі 

статистичних даних – шляхом проведення аналізу фінансових результатів за 

даними статистичної звітності Підприємства, за розрахунками якого 

встановлюються тарифи, а також за соціологічними даними, отриманими 

шляхом опитування або анкетування медичних закладів, або отримувачів 

послуг. 

        Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде 

проведено не пізніше 3-х місяців з дня набрання чинності даного 

регуляторного акта. 

Повторне відстеження - через рік з дня набрання чинності, але не 

пізніше двох років з дня набрання чинності даного регуляторного акта, за 

результатами якого можна здійснювати порівняння показників базового та 

повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних 

питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде 

здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 

повторного відстеження результативності цього акта. 
        Відстеження результативності буде здійснюватися статистичним 

методом, шляхом проведення аналізу показників результативності. 

 



Тест 

малого підприємництва (М-Тест) 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу 

регулювання Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання 

яких необхідно для здійснення регулювання. проведено розробником у період з 30 квітня 

2021 року по 30 травня 2021 року. 

№ 

п/п 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 

інтернет консультації прямі 

(інтернет-форуми, соціальні мережі 

тощо), запити до підприємців, 

експертів 

Кількість учасників 

консультацій, осіб 

Основні 

результати 

консультацій 

1 Телефонні консультації 10 Обґрунтування 

вартості послуг 

2 Робочі зустрічі - Обґрунтування 

вартості послуг з 

наданням 

калькуляції 

3 Особисті зустрічі з окремими 

суб’єктами малого підприємства 

18 Обґрунтування 

вартості послуг з 

наданням 

калькуляції 

 

2.Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро - та малі): 

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 257 

(одиниця), у тому числі мікро підприємництва: питома вага суб'єктів малого 

підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема 

справляє вплив 100 (відсотків). 

3.Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання 

№ 

п/п 

Оцінка "прямих" витрат 

суб'єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати 

за п’ять 

років 

1 Придбання необхідного 

обладнання  

0 0 0 



2 Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

одиниць 

 0  

3 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик «разом» 

Х кількість об’єктів малого 

підприємства, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

(рядом 1 Х рядок 2) 

0 0 0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання  

4 Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання 

Формула: 

витрати часу на утримання 

інформації про регулювання, 

отримання необхідних форм 

та заявок Х вартість часу 

суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночна кількість 

форм 

*(середня з/п 8000грн/міс, 

середня кількість робочих 

годин – 162, вартість 1 год – 

49,38грн) 

0 0 0 

5 Процедури організації 

виконання вимог регулювання 

Формула: 

Витрати часу на розроблення 

та впровадження внутрішніх 

для суб’єкта малого 

підприємництва процедур на 

впровадження вимог 

регулювання Х вартість часу 

суб’єкта малого 

підприємництва(заробітна 

плата) Х оціночна кількість 

внутрішніх процедур 

0 0 0 

6 Процедури офіційного 

звітування 

Формула: 

Витрати часу на отримання 

інформації про порядок 

звітування щодо регулювання, 

отримання необхідних форм 

0 0 0 



та визначення органу, що 

приймає звіти та місця 

звітності  

- витрати часу на 

заповнення звітних 

форм 

- витрати часу на 

передачу звітних 

форм (окремо за 

засобами передачі 

інформації з 

оцінкою кількості 

суб’єктів, що 

користуються 

формами засобів 

окремо електронна 

звітність, 

звітність до органу 

поштовим зв’язком 

тощо 

- оцінка витрат часу 

на корегування 

(оцінка природного 

рівня помилок) Х 

вартість часу 

суб’єкта малого 

підприємництва 

(заробітна плата)Х 

оціночна кількість 

оригінальних звітів 

Х кількість періодів 

звітності за рік 

 

7 Процедури щодо 

забезпечення процесу 

перевірок 

Формула: 

Витрати часу на 

забезпечення процесу 

перевірок з боку 

контролюючих органів Х 

вартість часу суб’єкта 

малого  підприємництва 

(заробітна плата) Х оціночна 

кількість перевірок за рік 

- - - 

8 Інші процедури (уточнити) - - - 

9 Разом, гривень  

Формула: 

(сума рядків 4,5,6,7) 

- - - 



10 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

одиниць  

 -  

11 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик «разом» 

Х кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

(рядок 9 Х рядок 10) 

- - - 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва що виникають на 

виконання регулювання 

№п/п Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий), грн. 

За п’ять років, грн. 

1 Оцінка «прямих» витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання  

- - 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур для 

суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування  

- - 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого регулювання  

- - 

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва  

- - 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

(1+2+3+4) 

- - 

 

 

Спеціаліст I категорії Відділу охорони здоров’я  

Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області            Зуєва І.А. 

                                                                   



 

 
 


