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04. 08. 2022 р.
Голові комісії з питань реалізації 

державної регуляторної 
політики на території 
Руськополянської ТГ

Звіт 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта

На виконання статей 10, 37 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням 
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № ЗОЕ 
«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеженш 
результативності регуляторного акта» здійснено повторне відстеженш 
результативності регуляторного акту, а саме рішення Виконавчого комітет} 
Руськополянської сільської ради від 20.04.2021 № 92 «Про затвердженню 
Положення про порядок утримання кладовищ та інших місць поховань н; 
території Руськополянської ТГ».

1. Вид та назва регуляторного акта, повторне відстеженн. 
результативності якого здійснюється

Рішення Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради ві, 
20.04.2021 № 92 «Про затвердження Положення про порядок утриманн 
кладовищ та інших місць поховань на території Руськополянської ТГ».

2. Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради.

3. Цілі прийняття акта
• чітке визначення сфери дії суб’єктів господарювання, які працюють ь 
ринку ритуальних послуг;
• упорядкування відносин між ритуальною службою та суб’єктам 
господарювання, які працюють на ринку ритуальних послу 
громадянами;



• визначання порядку організації поховання та надання зв’язаних з ним 
ритуальних послуг;

• зазначення обов’язків надавачів ритуальних послуг та прав замовника 
цих послуг;

• затвердження порядку розміщення, облаштування та утримання місць 
поховань.
4. Строк виконання заходів

З 15.07 .2022 року по 04.08.2022 року.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення повторного відстеження використано статистичний 

метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхоіу 
аналізу кількості звернень громадян і юридичних осіб, статистичних даних т; 
інших облікових документів.

Для проведення повторного відстеження результативності даног< 
регуляторного акта були визначені такі статистичні показник 
результативності:

• кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо їхні 
прав, які передбачені чинним законодавством та цим регуляторним актом;

• рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб 
основних положень регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

№

п/п
Показники

Січень-квітень

2020 року

Січень- 
квітень20.' 
року

1

Кількість звернень суб’єктів
господарювання та громадян, на яких 
поширюватиметься дія регуляторного 
акта

15 45

2 Середній термін розгляду звернення 
(хвилин)

* 60

3 Кількість скарг суб’єктів
господарювання та громадян

-
-



9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей

За результатами повторного відстеження результативності регуляторного 
акту — рішення Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради від 
20.04.2021 № 92 «Про затвердження Положення про порядок утримання 
кладовищ та інших місць поховань на території Руськополянської ТГ» 
встановлено, що підвищилась впевненість споживачів в отриманні якісних 
ритуальних послуг, покращилось обслуговування населення в галузі 
похоронної діяльності, про що свідчить збільшення кількості звернень від 
громадян.

Запропонований спосіб регулювання:
• відповідає вимогам чинного законодавства;
• розв’язує проблему в цілому;
• забезпечує покращення обслуговування населення в галузі похоронної 

діяльності.
Таким чином, беручи до уваги викладене вище, вважаємо за необхідне 

діючий регуляторний акт залишити без змін та провести періодичне 
відстеження його результативності у терміни відповідно до вимог 
ст. 10 Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО


