
ЗВІТ 

ПРО  БАЗОВЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 
 Рішення  виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 378 від 18 листопада 

2021 року «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП 

«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської  міської ради».  

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 
  Відділ підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій  апарату міської ради та її виконавчого комітету. 

 

      3. Ціль прийняття регуляторного акта. 
 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 окупності надання ритуальних послуг, стабільної та беззбиткової 

діяльності комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство Шепетівської міської ради» в частині надання ритуальних послуг. 

 

      4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 
 19  - 30  листопада   2021 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. Кількість наданих послуг з організації та проведення поховання . 

2. Кількість  звернень та скарг громадян з питань неякісного та несвоєчасного 

надання ритуальних  послуг. 

3. Розмір прибутків/ збитків  підприємства від надання ритуальних послуг 

4. Розмір надходжень  від надання ритуальних послуг 

5. Рівень поінформованості населення  з основних положень акта 

 

 

 



 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
№ Назва показника 2020 рік 2021 (9 

місяців) 

1 Кількість наданих послуг з організації та 

проведення поховання , один. 

 

648 447 

2 Кількість  звернень та скарг громадян з питань 

неякісного та несвоєчасного надання 

ритуальних  послуг, один. 

 

- - 

3 Розмір прибутків/ збитків  підприємства від 

надання ритуальних послуг, тис.грн. 

 

-9,4 -256,6 

4 Розмір надходжень  від надання ритуальних 

послуг, тис.грн 

 

1140,4 645,7 

5 Рівень поінформованості населення  з 

основних положень акта 

 

 

Рішення оприлюдненно в 

міській газеті 

«Шепетівський вісник» 

від 24.11.2021р., на сайті 

міської ради, на дошці 

оголошень управління 

економіки, 

підприємництва та 

підтримки інвестицій 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                            Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


