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Погоджено: 
заступник міського голови 

_____________ І.В. Шаповалов 

 
Звіт 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

«Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг» 

 

1.    Вид регуляторного акта 
    Рішення виконкому Слов’янської міської ради. 

2. Назва регуляторного акта 
 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг» 

3.   Дата прийняття та номер 
       16.02.2011 № 122 
 

4.   Назва виконавця заходів з відстеження 
      Управління житлово – комунального господарства.  

5. Цілі прийняття акта 
Основними цілями прийняття даного акту  є: 

- забезпечення сталого та якісного надання послуг; 

- забезпечення покриття тарифами економічно обґрунтованих затрат на ритуальні 
послуги; 

- стабілізація фінансово – економічного стану установи; 

- забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії; 

- забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працюючим. 

-  
6.      Строк виконання заходів з відстеження 
      01.02.2016 –01.03.2016 року.   

7.  Тип відстеження  
Періодичне  

8.  Методи одержання результативності  відстеження 

      Статистичний, аналітичний.  
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9.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалась  результативність, а також 
способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта відбувалося шляхом аналізу 
статистичної інформації та прогнозних показників : 

- Розмір державних цільових фондів від господарської діяльності підприємства по 
наданню даних послуг, (тис.грн.); 

- Рівень поінформованості  фізичних осіб стосовно основних положень 
регуляторного акта (%); 

- Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія 
акт (од);  

10. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта 
 
Назва показника За 2011р За 2012р За 2013р За 2014р За 2015р 

Кошти, отримані  підприємством  
з бюджету за надання послуг на 
поховання безрідних та самотніх 
громадян та утримання кладовищ, 
тис.грн. 

112,3 98,7 109,3 154,4 136,1 

Встановлений рівень рентабель- 
ності, % 

12 12 12 12 12 

Фактичний рівень рентабельнос- 
ті, % 

12 12 12 12 12 

Рівень поінформованості 
фізичних 
осіб стосовно     основних поло- 
жень   регуляторного акта, % 

100 100 100 100 100 

Фінансовий результат діяльності 
підприємства 

47,6 42,8 29,9 0,5 0,9 

Кількість суб’єктів господарюван- 
ня та/або фізичних осіб, на яких 
поширюється дія акта (од). 

необме- 
жена 

необме- 
жена 

необме- 
жена 

необме- 
жена 

необме- 
жена 

 

11. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та  ступеня  
досягнення визначених цілей.  
 

За час дії регуляторного акта «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які 
включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг» 
забезпечено дотримання вимог діючого законодавства щодо ритуального обслуговування 
населення і якісне надання послуг. Досягнута стабілізація фінансово – економічного стану 
установи, на підприємстві не має заборгованості по виплаті заробітної плати, по 
комунальним послугам і податкам та платежам до бюджету.  Відстеження результатів 
діючого регуляторного акта дозволяє зробити висновок, що визначені цілі акта досягнуті. 

 

Начальник УЖКГ                                                                                                      Д.І. Діденко 


