
Звіт про повторне відстеження  результативності  регуляторного акта -
рішення  виконавчого комітету Деражнянської міської ради від 
19.05.2017 №33 «Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний 
перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП 
«Деражнянська ЖЕК №1». 
  
1 . Вид та назва регуляторного акта , результативн і сть д і ї якого 
відстежується: рішення виконавчого комітету міської ради від 19.05.2017 №33 «Про 
встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних 
послуг, які надаються КП «Деражнянська ЖЕК №1». 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: виконавчий комітет Деражнянської міської 
ради. 
3. Цілі прийняття проекту регуляторного акта: встановлення економічно-обгрунтованої 
вартості надання ритуальних послуг. 
4. Строк виконання заходів з відстеження: 08 червня - 08 липня 2018 року 
5.  Тип відстеження:  повторне. 
6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз статистичних та бухгалтерських 
дани, а саме: звітів, розрахунків підприємства по собівартості наданих послуг: 
- оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання; 
- оформлення свідоцтва про поховання; 
- викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, 
закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання 
території біля могили. 
7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність  
регуляторного акта, а також способи їх одержання: очікувана результативність 
регуляторного акта –  рішення  виконавчого комітету Деражнянської міської ради від 
19.05.2017 №33 «Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік окремих 
видів ритуальних послуг, які надаються КП «Деражнянська ЖЕК №1» відстежувалася за 
кількісними показниками: 

-  кількість укладених договорів між КП «Деражнянська ЖЕК №1» та 
суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг; 

- кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо порушень 
їхніх прав, які передбачені чинним законодавством; 

-  покращання обслуговування населення у галузі похоронної діяльності. 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта: 
головним чинником очікуваної результативності регуляторного акта є покращення 
обслуговування населення у галузі похоронної діяльності, урегулювання правових 
відносин між КП «Деражнянська ЖЕК №1» та громадянами, які користуються 
ритуальними послугами. 
№ п/
п

Показники Один. вим. Показник  
станом з 01.06.2017 р. 
по 31.12.2017 р.

Показник  
станом з 01.01.2018 р. 
по 31.05.2018 р.

1. Надано послуг з поховання одиниць 62 46

2. Вартість наданих ритуальних 
послуг

тис. грн. 53,573 44,584



Рентабельність за вказаний період становить 2%. 
  

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

Під час проведення заходів з повторного відстеження ефективності було 
встановлено, що сучасний рівень тарифів на ритуальні послуги дозволяє покрити поточні 
витрати комунального підприємства на надання цих послуг. 

На фінансову роботу підприємства суттєво вплинули зовнішні чинники (на які 
розробник регуляторного акта не може впливати): підвищення рівня мінімальної 
заробітної плати, подорожчання паливно-мастильних матеріалів, зростання вартості інших 
матеріальних ресурсів, які впливають на формування собівартості послуг.  

Таким чином, даний регуляторний акт, який був прийнятий з метою збалансування 
інтересів  споживачів ритуальних послуг та КП «Деражнянська ЖЕК №1», яке надає 
послуги, передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних 
послуг, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року №193 і 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.09.2004 р. за № 1111/9710,  має 
достатній рівень досягнення визначених цілей та не потребує зміни. 
  

Секретар міської ради                                                                    В.А.Сидорук 

3.
Витрати населення на одне 
поховання. 

грн. 864,08 969,22

4.
Кількість поховань невідомих 
громадян за рахунок місцевого 
бюджету

одиниць 0 2

5.
Результативність діяльності 
підприємства: 
- чистий прибуток 
- збиток

тис. грн.
2,1 

6. Звернення громадян та 
суб’єктів господарювання щодо 
порушень їхніх прав, які 
передбачені 
чинним законодавством

одиниць 0 0


