
ЗВІТ 

ПРО  БАЗОВЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 
 Рішення  виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 153 від 22 травня 

2018 року «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП 

«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство».  

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 
  Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку 

Шепетівського міськвиконкому. 

 

      3. Ціль прийняття регуляторного акта. 
•  встановлення економічно - обґрунтованої вартості ритуальних послуг 

• дотримання вимог законодавства щодо встановлення тарифів на ритуальні послуги 

відповідно до мінімального переліку  окремих видів ритуальних послуг 

•  забезпечення беззбиткової діяльності КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство» в частині надання ритуальних послуг. 
 

      4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 
 24  - 31  травня   2018 року. 

 

    5. Тип відстеження. 
 Базове   відстеження 

 

     6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 
 Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 

 

 7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних. 

  
Враховуючи цілі регулювання, для базового відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

     Показниками ефективності регуляторного акту  будуть: 

1. Надано послуг з поховання( крім бездомних, невідомих поховань за рахунок місцевого 

бюджету); 

2. Вартість наданих послуг ( крім бездомних, невідомих поховань за рахунок місцевого 

бюджету)в т.ч. предметів ритуальної належності (вінок, хрест, труна, стрічка), ритуальних 

послуг; 

3. Витрати населення на одне поховання; 

4. Кількість поховань  бездомних, невідомих  за рахунок місцевого бюджету; 

5. Витрати з місцевого бюджету  на поховання бездомних, невідомих  ; 

6. Показники фактичної прибутковості (збитковості) надання ритуальних послуг. 

 

 



 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
№ Назва показника Одиниця 

виміру 

2017 рік 2018 (І 

квартал) 

1 Надано послуг з поховання( крім бездомних, 

невідомих поховань за рахунок місцевого 

бюджету)   

Один. 515 132 

2 Вартість наданих ритуальних послуг( крім 

бездомних, невідомих поховань за рахунок 

місцевого бюджету) 

в т.ч. предметів ритуальної належності (вінок, 

хрест, труна, стрічка); 

ритуальних послуг 

грн. 786932,00 

 

 

310361,00 

476571,00 

216745,00 

 

 

92162,00 

124583,00 

3 Витрати населення на одне поховання грн. 1528.02 1642.00 

4 Кількість поховань  бездомних, невідомих  за 

рахунок місцевого бюджету 

один. 3 1 

5 Витрати з місцевого бюджету  на поховання 

бездомних, невідомих   

 4389,00 1784,00 

6 Показники фактичної прибутковості 

(збитковості) надання ритуальних послуг 

тис. грн. -65.3 -73.1 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


