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Голові комісії з питань реалізації 

державної регуляторної 
політики на території 
Руськополянської ТГ

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта 
«Про створення ритуальної служби та затвердження Положення про 

порядок надання ритуальних послуг та тарифів на окремі види 
ритуальних послуг»

На виконання статей 10, 37 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням 
постанови Кабінету7 Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 
«Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторного акта» здійснено повторне відстеження 
результативності регуляторного акту, а саме рішення Виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради «Про створення ритуальної служби та 
затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг та тарифів 
на окремі види ритуальних послуг»:

1. Назва регуляторного акта: рішення Виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради «Про створення ритуальної служби та 
затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг та 
тарифів на окремі види ритуальних послуг».

2. Виконавець заходів з відстеження: Виконавчий комітет 
Руськополянської сільської ради.

3. Ціль прийняття рішення: чітке визначення прав, обов’язків, 
відповідальності ритуальної служби, суб’єктів господарювання, які 
працюють на ринку ритуальних послуг, порядків організації 
поховань і ритуального обслуговування населення, утримання 
кладовищ та інших місць поховань.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 21.09.2020 р. по 
25.09.2020 р.
5. Тип відстеження: повторне.
6. Методи одержання результативності відстеження: статистичний.



7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність,
способи одержання даних: відстеження результативності
регуляторного акта здійснено на основі даних: Комунального 
господарства «Поляна»; - соціологічного опитування фізичних і 
юридичних осіб щодо поінформованості про основні положення 
регуляторного акту.

8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення: 
ритуальні послуги на території громади наразі надаються приватними 
підприємцями на підставі договорів з Комунальним господарством 
«Поляна». Якість надання послуг суттєво покращилась, оскільки є 
відповідальні особи, що забезпечують рівні умови для поховання 
померлих, впорядковане виділення місць для поховання та 
забезпечення благоустрою території кладовищ.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 
досягнення зазначених цілей: покращання обслуговування населення 
у галузі похоронної діяльності; проведення ефективних заходів 
щодо узгодженості дій сумісної роботи в галузі похоронної справи 
між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку 
ритуальних послуг. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та 
враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що дія 
регуляторного акту на даний час є ефективною.

Сільський голова
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