
ЗВІТ 

ПРО  ПОВТОРНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  РЕГУЛЯТОРНОГО 

АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

 Рішення  виконкому №63 від 24 березня 2016 року «Про встановлення тарифів на 

ритуальні послуги, що надаються КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство» 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

 

 Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку Шепетівської 

міської ради 

 

3. Цілі прийняття акта: 

 

- встановлення економічно-обгрунтованої вартості ритуальних послуг; 

- дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності»; 

-  дотримання вимог законодавства щодо встановлення тарифів на ритуальні послуги 

відповідно до мінімального переліку  окремих видів ритуальних послуг; 

- забезпечення беззбитковості діяльності КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство» в частині надання ритуальних послуг. 

 

 4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 

 З  11 квітня  2017 року по 24 квітня 2017 року. 

 

5. Тип відстеження: 

 

 Повторне відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження: 

 

 Статистичний 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також 

способи одержання даних: 

 

 Відстеження результативності цього  регуляторного акта здійснювалось шляхом 

аналізу статистичної  інформації отриманої від комунального підприємства «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство» щодо: 

 кількості укладених договорів-замовлень на організацію та проведення поховання. 

 кількості скарг на проблеми у забезпеченні ритуальними послугами. 

 показників фактичної прибутковості (збитковості)  надання ритуальних послуг. 



 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

8.1. Кількість укладених договорів-замовлень на організацію та проведення 

поховання. 

За даними КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» кількість 

укладених договорів-замовлень на організацію та проведення поховань  розподілилась 

наступним чином: 

ПОКАЗНИК Базове відстеження Повторне відстеження  

2015 р. І-кв. 2016 р. ІІ - ІV-кв. 

2016 р 

І-кв. 2017 р 

Кількість укладених договорів-замовлень на 

організацію та проведення поховання 

623 186 472 154 

8.2. Кількість скарг на проблеми у забезпеченні ритуальними послугами. 

Відповідно до інформації  отриманої від Шепетівського ремонтно-

експлуатаційного підприємства скарг з приводу  проблем у забезпеченні ритуальними 

послугами протягом 2015 -2016 років та першого кварталу 2017 року не надходило.  

 

8.3. Показник фактичної прибутковості (збитковості)  надання ритуальних послуг  

 

Показник прибутковості надання ритуальних послуг комунального підприємства у 

2015 році становив 1,6% або 12,4 тис грн. та 4,6% або 31,6 тис. грн..  у 2016 р. 

За І-й квартал 2017 року послуги надання ритуальних послуг  для підприємства 

стали збитковими, збиток становив 1,5 тис.грн. або 0,9%.  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

 

 При проведенні повторного відстеження  результативності  рішення  виконкому 

№63 від 24 березня 2016 року «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що 

надаються КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» можна зробити 

висновок що даний регуляторний акт досяг визначених цілей.  

 У зв’язку зі збитковістю надання ритуальних послуг у І-му кварталі 2017 року 

рекомендувати комунальному підприємству «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство» провести аналіз причин збитковості. 

 

 

 

 

Міський голова          М.Полодюк 

 

 


