
ЗВІТ 

про базове 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, торгівлі та інвестицій 

 

 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; 

 - забезпечення перегляду діючих тарифів на ритуальні послуги всіма 

надавачами ритуальних послуг  на території м. Кропивницького, які визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг,за 

наявності підстав, визначених пунктом 2.4. Порядку, що призведе, як результат, 

до виключення можливості виникнення недобросовісної конкуренції між 

суб’єктами господарювання – надавачами ритуальних послуг, які визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг; 

 - встановлення зрозумілого загального регулювання щодо встановлення 

та перегляду цін (тарифів) на ритуальні послуги, які визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг. 

Порядок упорядковує відносини між органом виконавчої влади органу 

місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання – надавачами 

ритуальних послуг, які визначені необхідним мінімальним переліком окремих 

видів ритуальних послуг.  

Порядок містить загальнообов’язкові на території міста норми щодо 

формування та перегляду тарифів на ритуальні послуги, які визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг для всіх 

суб’єктів господарювання – надавачів ритуальних послуг, незалежно від їх 

організаційно-правової форми. 
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 4. Строк виконання заходів з відстеження 

Строк виконання заходів із відстеження результативності 

регуляторногоакту становить: з 15.03.2021 року по 07.04.2021 року. 

 

 5. Тип відстеження 

 Базове відстеження. 

 

 6. Метод одержання результатів відстеження 

 Під час проведення періодичного 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; 

 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:  

На підставі проведених суб’єктами господарювання розрахунків 

економічно обґрунтованих витрат, зокрема, у відповідності до вимог Порядку, 

Виконавчим комітетом Кропивницької міської ради встановлено 10 суб’єктам 

господарювання тарифи на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, а саме: 

- комунальному підприємству "Ритуальна служба - спеціалізований 

комбінат комунально-побутового обслуговування" - рішення виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради від 02.11.2020 року № 570 "Про 

встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік ритуальних послуг, 

що надаються КП "Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування"; 

- ТОВ "Рітуал – Кіровоград", ТОВ "ФЕНІКС-АС", ФОП Алмаєва Ю.О., 

ФОП Денисенко В.Ю., ФОП Дуброва Г.І., ФОП Дядик М.П., ФОП Нікітін Б.М., 

ФОП Половий Г.О., ФОП Федішов І.В. - рішення виконавчого комітету 
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Кропивницької міської ради від 02.11.2020 року № 569 "Про встановлення 

тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним мінімальним переліком 

окремих видів ритуальних послуг". 

- Термін розгляду наданих суб’єктами господарювання розрахунків 

економічно обґрунтованих витрат для встановлення тарифів на ритуальні 

послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг скорочено до 10 робочих днів з дати отримання документів. 
-  

 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. 

  

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 Аналіз кількісних та якісних значень показників 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 

впровадження цілей задекларованих при його прийнятті. 

 

 

 

В.о. директора – начальника  

управління економіки департаменту  

з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій                                                          Тетяна ЛОМОВА 

 

 

 

Погоджено 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                 Михайло БЄЖАН 

 

 

 


