
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Шевченка, 67, с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, 19602 
тел./факс: (0472) ЗО 33 09, 

E-mail: rpol@i.ua Код ЄДРПОУ 26357573

25.09.2020 р.

Голові комісії з питань реалізації 
державної регуляторної 

політики на території 
Руськополянської ОТГ

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта 
« Про затвердження тарифів на ритуальні послуги

ФОН Колесніченко Ж.Ж.»

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 № 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 затвердження тарифів на ритуальні 
послуги ФОП Колесніченко Ж.Ж.»

1. Назва регуляторного акта: рішення Виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради « Про затвердження тарифів на 
ритуальні послуги ФОП Колесніченко Ж.Ж.»

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

3. Ціль прийняття рішення: відкритість та прозорість структури тарифів 
для населення Руськополянської ОТГ, відповідності вартості таких 
послуг їх наявності, кількості та якості.

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: - фінансового відділу 
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради; 



соціологічного опитування фізичних і юридичних осіб щодо 
поінформованості про основні положення регуляторного акту.

8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення:
У результаті проведення повторного відстеження результативності 

регуляторного акта досліджено, що ФОП Колесніченко щоденно надаються 
ритуальні послуги, якість наданих послуг задовольняє потреби громадян, 
скарг щодо якості наданих послуг до Руськополянської сільської ради не 
надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 
зазначених цілей: результати реалізації положень даного регуляторного 
акту мають позитивну динаміку в сфері надання ритуальних послуг, які 
передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів 
ритуальних послуг, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу 
України від 19.11.2003р. №193, згідно економічно обґрунтованим 
тарифам. 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 .Г. Гриценко


