
Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства оборони України “Про затвердження 

Положення про організацію роботи санаторно-курортних закладів 
Збройних Сил України”

1.  Визначення  та  аналіз  проблем,  які  будуть  розв’язані  шляхом 
державного регулювання

Проект  наказу  Міністерства  оборони  України  “Про  затвердження 
Положення про організацію роботи санаторно-курортних закладів Збройних 
Сил  України”  (далі  –  проект  акту)  розроблено  з  метою  удосконалення 
нормативно-правового врегулювання питань діяльності санаторно-курортних 
закладів Збройних Сил України та покращення організації їх роботи. 

Проект акту повністю враховує вимоги: 
законів  України  “Основи   законодавства   України  про   охорону 

здоров'я”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів 
їх  сімей”,  “Про  статус  ветеранів  військової  служби,   ветеранів  органів 
внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про статус 
ветеранів   війни,   гарантії   їх   соціального  захисту”,  “Про   боротьбу   із 
захворюванням на туберкульоз”, “Про жертви нацистських переслідувань”; 

постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  27.04.2011  №  446  “Про 
затвердження  Порядку  забезпечення  санаторно-курортними  путівками  до 
санаторно-курортних  закладів  військовослужбовців,  ветеранів  війни, 
ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших осіб і 
членів  їх  сімей”. 

2. Визначення  цілей державного регулювання

Метою  прийняття  акта  є  удосконалення  нормативно-правової  бази 
Міністерства оборони України з питань забезпечення діяльності санаторно-
курортних закладів Збройних Сил України шляхом розробки Положення про 
організацію роботи санаторно-курортних закладів Збройних Сил України.

3.  Визначення  та  оцінка  альтернативних  способів  досягнення 
зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Можливі способи 
досягнення цілей 

Оцінка способу Причини  відмови  від  альтернативних 
способів/аргументи  щодо  переваг 
обраного способу 

Збереження 
чинного 
регулювання 

Невідповідність 
вимогам законодавства 

Необхідність  нормативно-правового 
вдосконалення   питань організації роботи 
санаторно-курортних  закладів  Збройних 
Сил 

Обраний спосіб Забезпечує  досягнення 
цілей  державного 
регулювання

Забезпечує  принципи  державної 
регуляторної політики.
Вирішуються  питання    нормативно-
правового  регулювання  та  досягаються 
поставлені цілі 



4.  Опис  механізмів  і  заходів,  які  забезпечать  розв’язання 
визначеної  проблеми  шляхом  прийняття  запропонованого 
регуляторного акта

Проект  акту  визначає  особливості  організації  роботи  санаторно-
курортних закладів Збройних Сил України та повноваження посадових осіб 
медичної служби. 

5. Обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі 
прийняття запропонованого регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Головною  мотивацією регуляторного  акта  є  організації  роботи 

санаторно-курортних закладів Збройних Сил України.
Економічна  мотивація. Регуляторний  акт  не  потребує  додаткових 

витрат з бюджетів усіх рівнів.
Загальнодержавною мотивацією регуляторного  акта  є  нормативно-

правове  регулювання питань забезпечення  діяльності  санаторно-курортних 
закладів Збройних Сил України.

6.  Очікувані  результати  від  прийняття  запропонованого 
регуляторного акта

Прийняття  проекту  акта  сприятиме  подальшій  реалізації  державної 
регуляторної політики.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного 
акта:

Об’єкт впливу  Вигоди Витрати  
Держава  Положення  про  організацію  роботи  санаторно-

курортних закладів Збройних Сил України” дозолить 
удосконалити  організацію  роботи  санаторно-
курортних закладів Збройних Сил України 

Додаткові 
витрати 
відсутні  

Суб’єкти 
господарювання, 
установи 

Нормативно-правове  врегулювання  питань, 
пов’язаних  із  забезпеченням  діяльності  санаторно-
курортних закладів Збройних Сил України

Додаткові 
витрати 
відсутні  

Громадяни  
Нормативно-правове  врегулювання  питань, 
пов’язаних з діяльністю санаторно-курортних закладів 
Збройних Сил України

Додаткові 
витрати 
відсутні  

7. Обґрунтування терміну чинності регуляторного акта
 

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі, що дасть 
змогу вирішити проблемні питання.

Зміна терміну дії акта можлива у разі зміни правових актів, на вимогах 
яких базується проект.

Термін  набрання  чинності  регуляторним  актом  –  відповідно  до 
законодавства після його офіційного оприлюднення.

9. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками  результативності запропонованого акта є:
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підвищення  ефективності  державної  політики  у  сфері  регулювання 
роботи санаторно-курортних закладів Збройних Сил України;

нормативно-правове  врегулювання  питань,  пов’язаних  із  роботою 
санаторно-курортних закладів Збройних Сил України. 

1) Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових  фондів,  пов’язаних  з  дією  акта,  –  надходжень  до  державного 
бюджету, пов’язаного з дією акту не передбачається.  

2) Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 
дія  акта  поширюється  на  всі  санаторно-курортні  заклади  Збройних  Сил 
України.

3)  Розмір  коштів,  що  витрачаються  суб’єктами  господарювання, 
пов’язаними  з  виконанням  акта,  –  впровадження  проекту  акта  буде 
здійснюватися  у  межах  кошторисних  призначень  Міністерства  оборони 
України на відповідний рік.

4)  Час,  що  витрачається  суб’єктами  господарювання,  пов’язаними  з 
виконанням акта, – постійно.

5)  Рівень  поінформованості  суб’єктами  господарювання  стосовно 
основних положень регуляторного акта – рівень поінформованості середній, 
оскільки проект розміщено на WEB-сайті Міністерства оборони України. 

6)  Кількість суб’єктів  господарювання – визначається  Міністерством 
оборони України.

10.  Заходи,  за  допомогою  яких  буде  здійснюватися  відстеження 
результативності регуляторного акта 

Стосовно  регуляторного  акта  уповноваженим  органом  виконавчої 
влади  здійснюватиметься  базове,  повторне  та  періодичне  відстеження 
результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону 
України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності”, за такими основними показниками:

ефективність  державної  політики  у  сфері  регулювання  роботи 
санаторно-курортних закладів Збройних Сил України;

нормативно-правове врегулювання питань, пов’язаних із організацією 
роботи санаторно-курортних закладів Збройних Сил України. 

Базове відстеження результативності акта буде  здійснено до набрання 
чинності  цим  актом  шляхом  аналізу  статистичних  даних.  Повторне 
відстеження  здійснюватиметься  через  рік  після  набрання  чинності  цим 
регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників 
базового та повторного відстеження.

Періодичне  відстеження  здійснюватиметься  раз  на  три  роки, 
починаючи  з  дня  виконання  заходів  з  повторного  відстеження 
результативності.

Аналіз  регуляторного  впливу  підготовлено  Військово-медичним 
департаментом Міністерства оборони України. 

Міністр оборони України       П.В.ЛЕБЕДЄВ
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