
 

Звіт про базове відстеження  результативності проекту рішення 

виконавчого   комітету Полтавської міської ради  

 

 "Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що  надаються ритуальною 

службою м. Полтава -  комунальним підприємством  "Спецкомбінат похоронно-

ритуального обслуговування" 

 

1. Вид та назва регуляторного акту. 

           Рішення  виконавчого      комітету Полтавської міської ради  "Про 

встановлення тарифів на ритуальні послуги, що  надаються ритуальною 

службою м. Полтава -  комунальним підприємством  "Спецкомбінат похоронно-

ритуального обслуговування" 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Полтавської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

          Проект рішення   "Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що  

надаються ритуальною службою м. Полтава -  комунальним підприємством  

"Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування"  розроблено 

відповідно до  Закону України "Про поховання та похоронну справу". 

Основними цілями якого є: 

- дотримання вимог існуючого законодавства щодо встановлення тарифів    на 

ритуальні послуги відповідно до необхідного мінімального переліку окремих    

видів ритуальних послуг; 

- забезпечення відкритості процедури, прозорість дій органу місцевого 

самоврядування при вирішенні питань, пов'язаних із організацією поховання та 

встановлення тарифів на ритуальні послуги відповідно до необхідного 

мінімального переліку окремих послуг   видів ритуальних послу для 

комунального підприємства; 

- гарантування належного поховання померлих шляхом своєчасного і в 

необхідному обсязі надання ритуальні послуги у відповідності до  мінімального 

переліку окремих    видів ритуальних послуг, затвердженого наказом 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 

19.11.2003 року № 193. 

 

4. Строк виконання заходів відстеження:  

З  01.05.2017 року по 20.05.2017 року. 

 

5. Тип відстеження – базове відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 

 

        Запропонований проект не передбачає  фінансових витрат від органів 

 місцевого самоврядування . 



Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 

на підставі наступних показників результативності: 

 

Показник Одиниці  

виміру 

2015 р. 2016р. 2017р. 

Кількість укладених 

договорів на організацію та 

проведення поховань 

од. 2587 2489 2400 

Витрати підприємства за 

надані ритуальні послуги 

тис. грн. 920,0 1112,0 1555,6 

Фінансовий результат від 

звичайної діяльності 

(прибуток/збиток). 

 

тис. грн. 17,0 72,0 113,0 

 

 

7. Оцінка результатів реалізації прийняття регуляторного акта: 

- дотримання вимог існуючого законодавства щодо встановлення 

оптимального, доступного для споживачів рівня тарифів    на ритуальні послуги 

відповідно до необхідного мінімального переліку окремих    видів ритуальних 

послуг; 

- забезпечення  своєчасного, якісного і в необхідному обсязі надання ритуальні 

послуги у відповідності до  мінімального переліку окремих    видів ритуальних 

послуг. 

 

Начальник управління                                                                С.Сінельнік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 


