
Звіт 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 
  

Рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 18.04.12 
№ 113 „Про  тарифи на платні медичні послуги, що надаються Ужгородською 
міською поліклінікою". 

 

2. Назва виконавця заходів із відстеження результативності 
 

Управління економіки та підприємництва Ужгородської міської ради. 
 

3. Цілі прийняття акта 
 

Метою розробки та впровадження 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. 

 

4.  Строк виконання заходів з відстеження результативності  
 

10 днів /з 15.04.2014 до 24.04.2014 р.р./  
 

5.  Тип відстеження  
 

Повторне відстеження 
 

6.  Методи одержання результатів відстеження результативності 
 

 - узагальнення та аналіз інформації щодо діяльності Ужгородської міської 
поліклініки; 
 - використання  чинної законодавчої та нормативно-правової бази у сфері 
ціноутворення. 
 
  

7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 
також способи одержання даних  
 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі 
аналізу інформацій про фінансовий стан Ужгородської міської поліклініки та 
ціноутворення, діючих законодавчих актів  з питань ціноутворення.  

 
 

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 

 Після  набрання чинності рішення виконавчого комітету Ужгородської 
міської ради від 18.04.12 № 113 „Про тарифи на платні медичні послуги, що 



надаються Ужгородською міською поліклінікою”, його результативність 
визначається такими показниками: 
 

2012 рік 2013 рік 
Назва 

Одиниц
я виміру 

2011 рік 
Прогноз Факт Прогноз Факт 

кількість наданих платних 
послуг 

тис. 
платних 
послуг 

14,5 15,0 15,6 15,0 13,2 

отримання коштів від 
платних послуг 

тис. грн. 1094,9 1244,9 1281,4 1244,9 1183,7 

надходження до бюджету 
(ПДВ) 

тис. грн. 119,1 124,0 28,3 124,0 44,9 

 
 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей.  
  
 З часу впровадження нових тарифів та розширення переліку платних 
послуг у 2012 та 2013 році очікувалися збільшення доходів спеціального фонду 
бюджету лікувального закладу на суму  близько 150 тис. гривень. По факту, у 
2012 році очікування виправдалися, збільшення відбулось на суму 186,5 тис. 
грн. але у 2013 році у порівняння з 2012 р. відбулось падіння щодо отримання 
коштів, за рахунок зменшення фактичної кількості наданих послуг (висока 
конкуренція на ринку послуг). 

Позитивним моментом конкуренції є те: 
- суб’єкти господарювання та населення мають можливість вибору між 

надавачами послуг, у тому числі і тих, на яких не поширюється дія 
регуляторного акта; 

- можливість раціонального використання бюджетних коштів для органу 
місцевого самоврядування; 

-  Ужгородська міська поліклініка, повинна здійснювати свою діяльність 
у напрямі щодо покращення якості послуг та запобіганню підвищенню їх 
вартості.  
 Не відбулося очікуване надходження до бюджету від поліклініки у 2012 
та 2013 роках (це пояснюється диференційованістю послуг, які у своїй 
структурі мають ПДВ).  

Можна зробити висновок, що хоча дія регуляторного акту не призвела до 
очікуваного ефекту повністю, однак результат досягнуто через інші причини, 
ніж дія регуляторного акту (через показники роботи суб’єктів господарювання, 
що здійснюють діяльність на ринку надання зазначених послу). Отже 
впровадження такого регуляторного є доцільним. 
   
 
 
Заступник начальника управління, 
начальник відділу з питань тарифів                                          Л. Катинська 
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