
 

ЗВІТ  

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення міської ради   від 29.03.2011 року  № 317   «Про затвердження 

Порядку функціонування місць поховань на території міста Кіровограда»  
 

 

 

1.Вид та назва регуляторного акта  

       Рішення міської ради від 29.03.2011 року № 317 «Про затвердження 

Порядку функціонування місць поховань на території міста Кіровограда».  
 

2.Назва виконавця заходів з відстеження 

       Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької 

міської ради.  
 

3.Цілі прийняття регуляторного акту:  

- врегулювання відносин щодо функціонування місць поховань на території 

міста та реалізації положень Закону України «Про поховання та похоронну 

справу»,  який   поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб та їх філії; 

-  визначення  розміщення  на  території  міста  місць  поховань (кладовищ); 

- визначення єдиного порядку розміщення могил, намогильних та інших споруд  

на  території кладовищ міста,   

-  забезпечення реєстрації поховань та перепоховань з метою дотримання норм  

чинного  законодавства.  

 

4.Строк виконання заходів з відстеження  

       Строк виконання заходів із відстеження результативності регуляторного  

акта  становить:  з  04.04.2022 року  по  30.04.2022 року. 
 

5.Тип відстеження   

        Періодичне  відстеження.   
 

6.Метод одержання результатів відстеження  

       Під час проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта 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 статистичні показники  результативності, 

які базуються на даних КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового  обслуговування» Кропивницької  міської  ради».        

        Загальна  площа  кладовищ  на  території  міста  Кропивницького, що 

утримуються КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-

побутового  обслуговування» Кропивницької  міської  ради» - 227,482 га. 

Кількість  кладовищ - 17  од., (в тому числі закритих кладовищ - 8 од. та  

діючий Меморіальний комплекс «Фортечні вали»).   

        Загальна  площа 8 діючих кладовищ (198,682 га),  а  також  діючого 

Меморіального комплексу «Фортечні вали» (2,0 га)  на  території  міста  

Кропивницького - 200,682 га. 
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        Місця поховань (кладовища)  мають сплановані  території, упорядковані 

під'їзні шляхи, забезпечення транспортним зв'язком з мікрорайонами  міста  

Кропивницького задовільне.       

        На території місць поховань не  розміщені об'єкти іншої, крім комунальної 

форми власності, за винятком намогильних споруд, які є власністю осіб, що 

придбали (встановили) їх за  власні кошти. 

        Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі. 

        Кожне поховання  реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та 

перепоховань померлих громадян КП «Ритуальна служба - спеціалізований  

комбінат комунально-побутового обслуговування» Кропивницької міської  

ради». 

 

        Статистичні показники:  

- кількість проведених поховань померлих осіб та кількість реєстрацій поховань                           

в  Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян.  

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

        Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» проведено аналіз ефективності дії 

рішення міської ради від 29.03.2011 року № 317 «Про затвердження Порядку 

функціонування місць поховань на території міста Кіровограда».  

 

        Кількісні показники результативності акту: 

        За 2019 рік  проведених поховань померлих осіб, всього:  - 3  182  осіб;  

        За 2020 рік  проведених поховань померлих осіб, всього:  - 3  332  осіб; 

        За 2021 рік  проведених поховань померлих осіб, всього:  - 3  824  осіб; 

        За січень-березень 2022 року проведених поховань померлих осіб,                 

всього:  -  935  осіб. 
                     

        Якісні показники результативності акту:  

- кожне поховання реєструється в спеціальній Книзі реєстрації поховань та 

перепоховань померлих громадян КП «Ритуальна служба - спеціалізований  

комбінат комунально-побутового обслуговування» Кропивницької міської  

ради».  
 

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей  

        Відстеження  результативності дії  регуляторного акта  -  рішення міської 

ради від 29.03.2011 року № 317 «Про затвердження Порядку функціонування 

місць поховань на території міста Кіровограда» здійснювалося  шляхом аналізу 

інформації, наданої КП «Ритуальна служба - спеціалізований комбінат 

комунально-побутового  обслуговування»  Кропивницької  міської  ради».  

        Дія регуляторного акта сприяє дотриманню вимог Закону України «Про 

поховання та похоронну справу», який поширюється на фізичних осіб-

підприємців, юридичних осіб. 
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Висновок: Продовжити  дію  рішення  міської  ради  від 29.03.2011 року                     

№ 317 «Про затвердження Порядку функціонування місць поховань на 

території міста Кіровограда» (довгостроковий  термін  дії  регуляторного акта). 

У разі  виникнення  змін  у  чинному  законодавстві,  які  можуть  впливати  на 

дію  запропонованого  регуляторного акта,  до нього  будуть вноситись 

відповідні  коригування.   

 

 

 

Начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства                             Віктор  КУХАРЕНКО                                       

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ірина Павлова   35 83 61  

 


