
ЗВІТ 

про періодичне  відстеження результативності регуляторного акта –  

рішення Кіровоградської міської ради від  28.02.2006 року № 1734 «Про  

затвердження Положення щодо порядку організації  поховання та надання  

ритуальних послуг населенню на території міста  Кіровограда»   

зі  змінами  та  доповненнями 

 

1. Вид та назва  регуляторного  акта 

         Рішення Кіровоградської міської ради від  28.02.2006 року № 1734 «Про  

затвердження Положення щодо порядку організації  поховання та надання  

ритуальних послуг населенню на території міста  Кіровограда»  зі  змінами  

та  доповненнями. 

2. Назва виконавця заходів з відстеження  результативності 

        Головне управління житлово-комунального господарства  

Кіровоградської  міської  ради. 

3. Цілі  прийняття  регуляторного  акта 

        Додержання  Закону України «Про поховання та похоронну справу», 

наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 19.11.2003 року № 193  з подальшим удосконаленням 

правових засад  здійснення діяльності щодо поховання померлих згідно  з 

договорами-замовленнями. 

         Забезпечення  контролю за додержанням  вимог  чинного  

законодавства. 

         Забезпечення проведення ефективних заходів щодо узгодженості дій  

сумісної роботи  у галузі  похоронної справи між суб'єктами  

господарювання  та громадянами. 

4. Строк виконання заходів  з відстеження  результативності 

          Строк  виконання заходів із відстеження результативності  

регуляторного  акта становить  двадцять робочих днів:  з  18.04.2017 року  по  

19.05.2017 року. 

5. Тип  відстеження 

           Періодичне  відстеження. 

6. Метод  одержання результатів відстеження  результативності 

           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 акта були визначені статистичні показники результативності  

за  рахунок  здійснення  контролю  за  даними  КП «Ритуальна  служба»: 

           додержання  вимог Закону України «Про поховання та похоронну 

справу»  у якісному наданні ритуальних  послуг; 

           проведення єдиної  політики у  взаємовідносинах  та  співробітництві  

між  суб'єктами  господарювання  по  наданню  ритуальних  послуг. 

           Так, за  2015 рік  з  КП «Ритуальна  служба»  уклали  угоди  про  

співпрацю у сфері надання послуг по похованню померлих 16 суб'єктів  

господарювання.   



            За  2015 рік  поховано  всього  3035  померлих  осіб,  в тому числі:                                                           

           силами КП «Ритуальна служба»  -  938 померлих осіб;     

           силами  інших суб'єктів господарювання  - 2097  померлих осіб. 

           Кількість  заяв-звернень,  що  надійшли протягом 2015 року від 

мешканців  щодо  неякісного  надання суб'єктами господарювання  

ритуальних  послуг  - 3 звернення. 

             За  2016 рік  з  КП «Ритуальна  служба»  уклали  угоди  про  

співпрацю у сфері надання послуг по похованню померлих  7  суб'єктів  

господарювання.   

             За  2016 рік  поховано  всього  3 201  померлих  осіб,  в тому числі:                                                           

силами  КП «Ритуальна служба»  -  1102 померлих осіб;     

силами  інших суб'єктів господарювання  -  2009  померлих осіб. 

             Кількість  заяв-звернень,  що  надійшли протягом 2016 року від 

мешканців  щодо  неякісного  надання суб'єктами господарювання  

ритуальних  послуг  - 12 звернень.  

8. Оцінка результатів реалізації  регуляторного акта  та ступеня  

досягнення  визначених  цілей 

            Відстеження  результативності дії  регуляторного  акта -  рішення 

Кіровоградської  міської ради  від  28.02.2006 року № 1734 «Про  

затвердження Положення щодо порядку організації  поховання та надання  

ритуальних послуг населенню на території міста  Кіровограда»  зі  змінами  

та  доповненнями  здійснювалося  шляхом  аналізу  інформації, наданої       

КП «Ритуальна  служба»,  а також  на відповідність його  положень окремим  

нормам  чинного  законодавства. 

            Встановлено, що у результаті введення в дію цього  регуляторного 

акта  посилено  контроль  за: 

            діяльністю  суб'єктів  господарювання  різних  форм  власності  у 

сфері надання послуг по похованню  померлих; 

           додержанням  вимог Закону України «Про поховання та похоронну 

справу»  у якісному наданні ритуальних  послуг; 

            проведенням єдиної  політики у  взаємовідносинах  та  співробітництві  

між  суб'єктами  господарювання  по  наданню  ритуальних  послуг. 

 

Висновок: Продовжити дію рішення Кіровоградської міської ради              

від  28.02.2006 року № 1734 «Про  затвердження  Положення  щодо  порядку 

організації  поховання та надання  ритуальних послуг населенню на території  

міста  Кіровограда»  зі  змінами  та  доповненнями (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. 
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