АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної
допомоги населенню»
I. Визначення проблеми
Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про
затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги
населенню» розроблено відповідно до Закону України «Про психіатричну
допомогу», яким передбачено надання комплексу спеціальних заходів
спрямованих на надання психіатричної допомоги населенню, які страждають
на психічні розлади.
На даний час існуючі звітності закладів охорони здоров’я, що мають
право надавати психіатричну допомогу населенню, які затверджені наказом
Міністерства охорони здоров’я від 10.07.2007 р. № 378, не надають змоги
об’єктивно оцінити стан захворюваності осіб з розладами психіки та
поведінки, оскільки вони застаріли та більше 10 років не переглядалися.
З метою вдосконалення звітності закладів охорони здоров’я, які мають
право надавати психіатричну допомогу населенню та приведення її
відповідно до міжнародних рекомендацій Міністерством охорони здоров’я
розроблено проект наказу МОЗ України «Про затвердження форми звітності
щодо надання психіатричної допомоги населенню» (далі – проект наказу),
яким передбачено удосконалити звітність щодо надання психіатричної
допомоги населенню шляхом затвердження нової форми звітності та
інструкцію щодо її заповнення.
II. Цілі державного регулювання
Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про
затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги
населенню» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до міжнародних
рекомендацій з метою вдосконалення звітності закладів охорони здоров’я, які
мають право надавати психіатричну допомогу населенню.
Шляхами досягнення мети є прийняття проекту наказу.
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
цілей
Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.
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IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні.
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми
Проектом наказу передбачається удосконалити та затвердити форму
звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню та інструкцію
щодо її заповнення. Проект наказу погоджено з Державною службою
статистики України.
Прийняття проекту наказу дозволить вдосконалити звітність з питань
надання психіатричної допомоги населенню та інструкцію щодо її
заповнення та приведення її відповідно до міжнародних рекомендацій.
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
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 необхідне для здійснення регулювання,
проводилися розробником шляхом розміщення проекту наказу на сайті МОЗ
України для громадського обговорення.
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого
підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється
регулювання: 78 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 78
(одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості
суб’єктів господарювання, на яких проблема чинить вплив, 0,52 %
(відсотків).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання
вимог регулювання
ПорядкоУ перший рік Періодичні Витрати за
Найменування оцінки
вий
(стартовий рік
(за
п’ять років
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номер

впровадження наступний
регулювання)
рік)
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання
регулювання
1.
Придбання необхідного витрати
витрати
витрати
обладнання (пристроїв, відсутні,
відсутні
відсутні
машин, механізмів)
оскільки проект
не передбачає
витрати
2.
Процедури повірки та/або не передбачені
не
не
постановки
на
передбачені передбачені
відповідний
облік
у
визначеному
органі
державної
влади
чи
місцевого
самоврядування
3.
Процедури експлуатації не передбачені
не
не
обладнання
передбачені передбачені
(експлуатаційні витрати витратні матеріали)
4.
Процедури
не передбачені
не
не
обслуговування
передбачені передбачені
обладнання
(технічне
обслуговування)
5.
Інші
процедури не передбачені
не
не
(уточнити)
передбачені передбачені
6.
Разом, гривень
0
0
0
7.
Орієнтовна
кількість
суб’єктів
3700
господарювання,
що
повинні виконати вимоги
регулювання, одиниць
8.
Сумарно, гривень
0
0
0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого
підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9.
Процедури
отримання не передбачені
0
0
первинної інформації про
вимоги регулювання
10.
Процедури
організації
0
0
0
виконання
вимог
регулювання
11.
Процедури
офіційного не передбачені
не
не
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12.

13.
14.
15.

16.

звітування
передбачені передбачені
Процедури
щодо не передбачені
не
не
забезпечення
процесу
передбачені передбачені
перевірок
Інші
процедури не передбачені
не
не
(уточнити)
передбачені передбачені
Разом, гривень
0
0
0
Орієнтовна
кількість
суб’єктів
малого
1500
1500
1500
підприємництва,
що
повинні виконати вимоги
регулювання, одиниць
Сумарно, гривень
0
0
0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого
підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання
здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи
органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості
адміністрування регулювання:
Міністерство охорони здоров’я України
(назва державного органу)
Процедура
Оцінка
регулювання
Вартість часу
кількості Витрасуб’єктів малого
Оцінка
співробітника
суб’єктів, ти на
підприємництва
кількості
Планові
органу
що
адміні(розрахунок на одного
процедур
витрати державної
підпада- струван
типового суб’єкта
за рік, що
часу на
влади
ють під
ня
господарювання
припадапроцеду- відповідної
дію
регулюмалого
ють на
ру
категорії
процеду- вання
підприємництва - за
одного
(заробітна
ри
(за рік),
потреби окремо для
суб’єкта
плата)
регулюван гривень
суб’єктів малого та
ня
мікро-підприємництв)
1. Облік суб’єкта
Не
Х
Х
Х
Х
господарювання, що передбач
перебуває у сфері
ено
регулювання
2. Поточний контроль
за суб’єктом
не
Х
Х
Х
Х
господарювання, що передбаперебуває у сфері
чено
регулювання, у тому
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числі:
камеральні
виїзні
3. Підготовка,
затвердження та
опрацювання одного
окремого акта про
порушення вимог
регулювання
4. Реалізація одного
окремого рішення
щодо порушення
вимог регулювання
5. Оскарження одного
окремого рішення
суб’єктами
господарювання
6. Підготовка
звітності за
результатами
регулювання
7. Інші
адміністративні
процедури
Разом за рік
Сумарно за п’ять
років

не
передбачено
не
передбачено

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

не
передбачено

Х

Х

Х

Х

не
передбачено

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

не
передбачено
не
передбачено

не
не передбачені
не
передбапередбачені
чені
Х
Х
Х
Х
Х
Х

не
не
передба- передба
чені
чені
Х
Х
Х
Х

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного
органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимог регулювання
Порядко
Перший рік
За
п’ять
вий
Показник
регулювання
років
номер
(стартовий)
1.
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів
0
0
малого
підприємництва
на
виконання регулювання
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2.

3.

4.

5.

Оцінка вартості адміністративних
процедур для суб’єктів малого
підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування
Сумарні
витрати
малого
підприємництва на виконання
запланованого регулювання
Бюджетні
витрати
на
адміністрування
регулювання
суб’єктів малого підприємництва
Сумарні витрати на виконання
запланованого регулювання

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого
підприємництва щодо запропонованого регулювання не передбачено.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії акта є необмеженим у часі до прийняття нового законодавчого
акта або втрати ним чинності.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного
акта
1) Розмір надходження до державного та місцевих бюджетів цільових
фондів - введення в дію вимог цього наказу не передбачає додаткових
надходжень та втрат державного та місцевих бюджетів.
2) Кількість суб'єктів господарювання, які провадять діяльність,
пов'язану з наданням психіатричної допомоги населенню.
3) Рівень поінформованості з нормами проекту наказу оцінюється як
середній, що забезпечувалося його оприлюдненням на офіційному сайті МОЗ
України.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта
здійснюється до початку набуття ним чинності шляхом опрацювання
зауважень та пропозицій висловлених під час громадського обговорення.
Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання
чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити
показники базового та повторного відстеження.
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Заступник Міністра
охорони здоров’я України

Олександр ЛІНЧЕВСЬКИЙ

