
Звіт про результати відстеження результативності регуляторного акту рішення 

Івано-Франківської міської ради від 22.05.2020р.  № 118-40 «Про затвердження Положення 

про тарифи на платні медичні послуги в комунальних некомерційних підприємствах 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради» 

Вид регуляторного акта: рішення Івано-Франківської міської ради. 

 

Назва регуляторного акта: Про затвердження Положення про тарифи на платні 

медичні послуги в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я Івано-

Франківської міської ради 

 

Дата прийняття та номер рішення: від 22.05.2020р.  № 118-40 

Розробник регуляторного акту, виконавець заходів з відстеження: Управління 

охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради 

 

Цілі прийняття: встановлення єдиного підходу до визначення тарифів на платні 

медичні послуги, які будуть надаватись у комунальних некомерційних підприємствах 

охорони здоров’я. Для використання в роботі та подання на щорічне затвердження 

виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради тарифів на платні медичні послуги 

комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я. 

 

Тип відстеження: повторне 

 

Строк виконання заходів з відстеження: січень 2021 року 

 

Методи одержання результатів відстеження:  -  аналіз відповідно до статистичних 

даних та фінансових звітів. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи 

одержання даних : 

 відповідно до інформації за період  - дані 2020 року 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності (згідно з АРВ, 

поданого розробником): 

Всього по закладах охорони здоров’я 

Івано-Франківської міської ради: 

Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється 

дія акта, яким встановлюються тарифи на платні медичні послуги  

Кількість наданих послуг  

Кількість фізичних осіб, які отримали платні медичні 

послуги 

Надходження до спецфонду від надання платних послуг, 

тис.грн. 

6 

 

 

40 291 

 

35 862 

 

                 12 376,0  

  

Розмір часу, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням 

вимог акта 10хв/1 суб’єкта господарювання – на отримання інформації про тарифи. 

У відповідності до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», рівень поінформованості суб’єктів 

господарювання з основних положень рішення, визначається кількістю осіб, що 

ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації – газеті 

«Західний кур’єр» та на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради за результатами 

оприлюднення. 

 



Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати 

реалізації його затвердження переліку та тарифів на платні медичні послуги мають 

позитивну динаміку 

 

 

 


