
Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення виконавчого комітету ІІервомайської міської ради «Про встановлення

тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального переліку окремих

видів ритуальних послуг”

1.Визначення проблеми.

Проект рішення "Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включені 

до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг" підготовлений з 

метою приведення у відповідність тарифів на ритуальні послуги до законодавчої бази та 

економічних умов сьогодення.

Необхідність встановлення тарифів зумовлена зростанням тарифів на паливно- 

мастильні матеріали з 21-00 грн. до 23-10 грн. ( відсоток зростання склав 10%), ростом 

мінімальної заробітної плати з 3200-00 грн. до 4723-00 грн (відсоток зростання склав 47,6%). 

А також аби захистити споживачів від неякісного та несвоєчасного надання ритуальних 

послуг.

Визначення основних груп, на які проблема справляє вплив:

Групи Так Ні

Г ромадяни +

Держава +

Суб’єкти господарювання, 

у т.ч. суб’єкти малого 

підприємництва

2. Ц ілі держ авного регулю вання.

Цілі прийняття регуляторного акта:

-своєчасне і в повному обсязі надання окремих видів ритуальних послуг відповідно до 

мінімального переліку ритуальних послуг;

- приведення тарифів у відповідність з економічно обгрунтованими витратами підприємства; 

-врегулювання правовідносин між суб'єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного

акта.



3. В изначення та оцінка ал ь тер ш  гивних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи

Альтернатива 1

.

і

Залишити без змін рішення "Про встанов

лення тарифів на ритуальні послуги, які 

включені до необхідного мінімального 

переліку окремих видів ритуальних послуг". 

У разі неприйняття зазначеного проекту 

рішення не буде нормативно врегульована 

робота ритуальної служби

Альтернатива 2 Прийняття зазначеного проекту регулятор

ного акта визначить основні організаційно- 

правові засади, щодо удосконалення робо

ти ритуальної служби та захисту спожи

вача від неякісного та несвоєчасного на

дання ритуальних послуг і контроль за 

додержанням вимог законодавства у галузі 

похоронної справи.

Альтернатива 3 -

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Вдосконалення правових 

засад здійснення діяльності, 

щодо поховання померлих.

Впровадження проекту 

рішення не потребує 

капіталовкладень та виді

лення коштів з міського 

бюджету

Альтернатива 2 Приведення у відповідність 3 

чинним законодавством 

тарифів на ритуальні послуги, 

які включені до необхідного 

мінімального переліку.

Впровадження проекту 

рішення не потребує 

капіталовкладень та виді

лення коштів з міського 

бюджету



Альтернатива З

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Захист споживача від 

неякісного та несвоєчасного 

надання ритуальних послуг.

Витрати на ритуальні 

послуги, згідно затвердже

ного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних 

послуг.

Альтернатива 2 -

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи Вигоди Витрати

Альтернатива 1 Забезпечення належних умов 

для здійснення похоронно- 

ритуального обслуговування.

Впровадження проекту не 

потребує витрат.

Альтернатива 2 -

4. Вибір найбільш  оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Прийняття рішення «Про встановлення тарифів на ритуальні послуга, які включені до 

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг» є єдиним оптимальним 

способом у досягненні зазначених цілей.

5. М еханізм и та заходи, що пропоную ться для розв’язання визначеної проблем и

Впровадження Закону України "Про поховання та похоронну справу" для 

подальшого удосконалення правових засад здійснення діяльності щодо поховання померлих.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи 

виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 

проваджувати або виконувати ці вимоги.

Реалізація регуляторного акт не потребує додаткових фінансових, матеріальних та інших витрат ані 

органів влади, ані суб’єктів господ арювання.

7. О бґрунтування запропонованого строку д ії регуляторного акту.

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі виникнення потреби, за підсумками



аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого 

регуляторного акта.

8. В изначення показників результативності д ії регуляторного акта:

Показники результативності дії рішення виконкому Первомайської міської ради: 

-забезпечення населення більш якісним та своєчасним наданням ритуальних послуг; 

-кількість виконавців волевиявлення померлого, або особи, яка зобов'язалась поховати 

померлого та яким надаються послуги, передбачені Законом України «Про поховання та 

похоронну справу».

9. В изначення заходів, за допом огою  яких здійсню ватим еться відстеж ення результа

тивності д ії  регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його 

підготовки, до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження буде проведено через рік з дня набрання чинності цим 

регуляторним актом.

Періодичне відстеження дії цього регуляторного акту буде здійснюватися один раз на 

кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження.

Директор КП «Жилсервіс» Владислав КЛЮЧКА
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