
Аналіз регуляторного впливу 

  ПРОЕКТУ рішення виконавчого комітету Руськополянської сільської  

ради 

« Про затвердження тарифів на ритуальні послуги  

ФОП Колесніченко Ж.Ж.» 

 

      Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений 

відповідно до вимог, що встановлені законом України  “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 

 

1.  Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного 

регулювання 

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, 

складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків  органів місцевого 

самоврядування, в частині здійснення повноважень щодо узгодження тарифів 

і здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав 

споживача ритуальних послуг, в частині 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. 

 

2.     Цілі державного регулювання 

Метою державного регулювання тарифів на ритуальні послуги є 

забезпечення відповідності їх рівня розміру економічно обґрунтованих 

витрат на них, відкритості та прозорості структури тарифів для населення 

Руськополянської ОТГ, відповідності вартості таких послуг їх наявності, 

кількості та якості. 

        

3.   Механізм, який застосовується для розв'язання проблем і відповідні 

заходи 

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити економічно 

обґрунтовані тарифи на ритуальні послуги, розраховані на підставі чинної 

законодавчої бази. Прийняття даного рішення дозволить якісно і своєчасно 

надавати ритуальні послуги населенню Руськополянської ОТГ. 

 

4. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі 

прийняття рішення. 

       Приведення у відповідність з чинним законодавством тарифів на 

ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, дотримання типових норм на надання 

ритуальних послуг. 

 На дію запропонованого регуляторного акта можуть вплинути зміни в 

чинному законодавстві, підвищення мінімальної заробітної плати. 

5. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту 
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6.  Обґрунтування терміну дії регуляторного акта 

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, проте 

можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і 

нормативно-правових актів. У такому разі регуляторний акт буде 

переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування. 

 

7.Визначення показників результативності акта 

Показники результативності регуляторного акту виключно статистичні дані: 

 Кількість наданих ритуальних послуг; 

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта 

      З метою відстеження результативності регуляторного акту, буде 

проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані 

вище. Стосовно даного  регуляторного акта послідовно здійснюватиметься 

базове, повторне та періодичне відстеження його результативності шляхом 

використання статистичних та аналітичних даних.   

                Базове відстеження результативності регуляторного акта буде 

проводитись через 6 місяців після затвердження даного регуляторного акта. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде 

проводитись через рік з дня набрання чинності регуляторного акта. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде 

здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з 

повторного відстеження результативності цього акта .  
 

                 Секретар виконкому                                  Н.А. Шпак 


