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Аналіз
регуляторного впливу проекту регуляторного акту – рішення виконавчого
комітету Слов’янської міської ради:
«Про порядок функціонування місць поховань у м. Слов’янську»

1. Визначення
регулювання.

проблеми, яку

пропонується

розв’язати

шляхом державного

Діяльність у галузі поховання здійснюється відповідно до Закону України «Про
поховання та похоронну справу», наказу Державного комітету України з питань житловокомунального господарства від 19.11.2003 № 193 «Про затвердження нормативноправових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу».
На теперішній час ритуальні послуги на території міста надає комунальне
підприємство «Контора похоронного обслуговування» та інші суб’єкти господарювання.
Проблема , яку планується розв'язати з прийняттям даного проекту рішення , полягає в
необхідності:
- врегулювання відносин, що виникають після смерті особи щодо проведення процедури
поховання, а також забезпечення гарантії належного становлення до тіла померлого,
забезпечення права громадянина на захоронення його тіла відповідно до волевиявлення,
якщо таке є, та надання ритуальних послуг і предметів ритуальної належності.
- захисті інтересів споживачів від неякісного та несвоєчасного надання ритуальних послуг ;
- збереження місць поховань;
- гарантій захисту населення в разі вандалізму, крадіжок та навмисного руйнування
намогильних споруд;
- отримання можливості здійснення поховання в одному місці померлих членів родини на
місці родинного поховання ;
- облаштування та розміщення місць поховань;
- визначення порядку поховань померлих громадян;
- урегулювання дій сумісної роботи у галузі похоронної справи між суб`єктами
господарювання та громадянами.
2. Цілі державного регулювання.
Метою цього регуляторного акта є врегулювання відносин при наданні ритуальних
послуг.
Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є врегулювання відносин
при наданні ритуальних послуг, а саме:
- визначення прав, обов’язків, відповідальності ритуальної
господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;
- затвердження порядку:
- організації поховання та надання населенню ритуальних послуг;
- розміщення, облаштування, утримання та охорони місць поховань.

служби,

суб’єктів

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
Ринковий механізм не в повній мірі визначає сферу дії ритуальної служби та суб’єктів
господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг. Тому пропонується прийняти
регуляторний акт – проект рішення виконавчого комітету міської ради „Про порядок
функціонування місць поховань в м. Слов’янську ”, яким буде чітко визначено права,
обов’язки, відповідальність ритуальної служби, суб’єктів господарювання, органів
місцевого самоврядування, населення щодо організації та здійснення поховань на території
міста.
4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
При прийнятті запропонованого регуляторного акту будуть діяти наступні механізми та
заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:
- упорядкування відносин між ритуальною службою та суб’єктами господарювання,
які працюють на ринку ритуальних послуг, шляхом укладення відповідних договорів;
- покращання обслуговування населення в галузі похоронної діяльності шляхом
інформування про суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг,
а також визначення обов’язків надавачів цих послуг та прав замовника ритуальних
послуг;
- визначення порядку організації поховання та надання послуг;
- затвердження порядку розміщення, облаштування, утримання та охорони місць
поховань.
5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття
акта.

регуляторного

Досягнення зазначених цілей можливе завдяки прийняттю регуляторного акта „Про
порядок функціонування місць поховань в м. Слов’янську ”, у результаті чого будуть
залучені суб’єкти господарювання, які надають ритуальні послуги в місті.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Сфера інтересів
Територіальна громада

Вигоди
Урегулювання відносин при наданні
ритуальних послуг, покращання
обслуговування населення в галузі
похоронної діяльності

Витрати
Часові та грошові, пов’язані з
отриманням документів та
ритуальних послуг

Суб’єкти господарювання Урегулювання відносин при наданні
ритуальних послуг

Часові, пов’язані з укладенням
договору про надання
ритуальних послуг з
ритуальною службою, грошові –
з наданням ритуальних послуг

Органи місцевого
самоврядування

Пов’язані з утриманням,
ремонтом та охороною
кладовищ, перевезенням тіл до

Урегулювання відносин при наданні
ритуальних послуг

судмедекспертизи, похованням
невідомих та самотніх осіб.

7. Строк дії регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється довгостроковий або до
прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до нього вноситимуться зміни за
підсумками аналізу відстеження його результативності.

8. Показники результативності

регуляторного акта.

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у розділі 2 АРВ, для відстеження
результативності регуляторного акту обрані показники :
2013 р.
Показники

2011 р.

2012 р.
прогноз

- кількість укладених договорів між ритуальною службою та суб’єктами
господарювання про надання ритуальних
послуг, (од.)

- кількість звернень громадян та суб’єктів
господарювання щодо порушень їхніх
прав,
які
передбачені
чинним
законодавством та цим регуляторним
актом, (од.)

1

2

8

8

5

2

- рівень поінформованості фізичних осіб
(населення) стосовно основних положень
регуляторного акту.

100%

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності
регуляторного акта.
Базове відстеження результативності буде здійснено згідно чинного законодавства.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через один рік
після набрання чинності регуляторного акта. Періодичне відстеження здійснюватимуться
кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження
результативності.
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