
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25 серпня 2020 року 

№ 380 "Про затвердження Порядку встановлення та перегляду тарифів на 

ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком 

окремих видів ритуальних послуг" 

 

1. Вид та назва регуляторного акту 

Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25 серпня 

2020 року № 380 "Про затвердження Порядку встановлення та перегляду 

тарифів на ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком 

окремих видів ритуальних послуг" (далі – Порядок). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради 

 

 3. Цілі прийняття регуляторного акту: 

 - забезпечення дотримання вимог діючого законодавства щодо 

формування цін (тарифів) на ритуальні послуги, які визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг; 

 - забезпечення підвищення рівня економічного обґрунтування цін 

(тарифів) на ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним 

переліком окремих видів ритуальних послуг; 

 - відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування 

при встановленні цін (тарифів) на ритуальні послуги, які визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг 

 

 4. Строк виконання заходів з відстеження 

Строк виконання заходів із відстеження результативності регуляторного 

акту становить: з 05.04.2022 року по 27.04.2022 року. 

 

 5. Тип відстеження 

 Повторне відстеження. 

 

 6. Метод одержання результатів відстеження 

 Під час проведення повторного відстеження результативності 

регуляторного акту був застосований статистичний метод одержання 

результатів відстеження. 

 

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 

регуляторного акту були визначені такі показники результативності:  

 кількість звернень суб’єктів господарювання – надавачів ритуальних 

послуг з питань встановлення тарифів після прийняття регуляторного акту; 
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 тривалість процедури розгляду наданих суб’єктами господарювання 

розрахунків економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів на 

ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком окремих 

видів ритуальних послуг. 

 

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту 

 

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності" проведено аналіз ефективності дії 

рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25 серпня                  

2020 року № 380 "Про затвердження Порядку встановлення та перегляду 

тарифів на ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком 

окремих видів ритуальних послуг". 

 

 Кількісні показники результативності акту:  

 

Показники 
Відстеження Відхилення, 

(+/-) базове повторне 

Кількість звернень суб’єктів 

господарювання – надавачів ритуальних 

послуг з питань встановлення тарифів після 

прийняття регуляторного акту, один 

10 5 - 5 

Тривалість процедури розгляду наданих 

суб’єктами господарювання розрахунків 

економічно обґрунтованих витрат для 

встановлення тарифів на ритуальні 

послуги, які визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг, дні 

10 10 0 

-  

 Якісні показники результативності акту: 

 

 запровадження єдиних вимог для встановлення та перегляду тарифів на 

ритуальні послуги та недопущення надання переваг окремим суб’єктам 

господарювання; 

 підвищення рівня економічного обґрунтування витрат при проведенні 

суб’єктами господарювання розрахунків; 

 визначення конкретного переліку документів, які суб’єктами 

господарювання подаються до виконавчого комітету  Кропивницької міської 

ради; 

 дотримання строків розгляду документів, які суб’єктами господарювання 

подаються до виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 
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 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 Аналіз повторного відстеження результативності  дії регуляторного акта - 
рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25 серпня              

2020 року №380 "Про затвердження Порядку встановлення та перегляду 

тарифів на ритуальні послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком 

окремих видів ритуальних послуг" свідчить про можливість СПД вчасно 

подавати розрахунки економічно-обгрунтованих тарифів на вищезазначені 

послуги. Це створює рівні умови для всіх учасників ринку, а городяни мають 

змогу отримувати послуги належної якості та в повному обсязі, передбаченому 

вимогами Порядку. 

 У результаті можна зробити висновок, що цілі прийнятого рішення  

вказують на достатній рівень досягнення визначених цілей. 

 

 

 

В.о. директора департаменту  

з питань економічного розвитку                                             Тетяна ЛОМОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталія Селіванова 35 61 53 


