
Погоджено: 

заступник міського голови 

______________Д.В. Сіваш 

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 акту 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 - Забезпечення сталого та якісного надання послуг; 

- забезпечення покриття тарифами економічно 
обґрунтованих витрат на ритуальні послуги; 

- збалансування інтересів, прав та обов’язків 
споживачів ритуальних послуг та об’єктів 
господарювання інших форм власності; 

- стабілізація фінансово – економічного стану 
установи; 

- забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті 
енергоносії; 

- забезпечення своєчасної виплати заробітної 
плати працюючим. 

6. Строк виконання заходів з 
відстеження 

23.03.2017 – 22.04.2017 

7. Тип відстеження Періодичне 
8. Метод одержання 

результативності відстеження 
Статистичний, аналітичний. 

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

Для визначення кількісного значення показників 
результативності використовувались фактична, 
бухгалтерська та статистична звітність 
Комунального підприємства Слов’янської  міської 
ради «Контора похоронного обслуговування» за 
2015, 2016, 2017  роки. 

 



 

10.    Кількісні та якісні показники результативності акта: 

 

№ 
п/п 

Показники 

Од. 

вимі

ру 

 

2015 
рік 

 

2016 
рік 

1. Фінансовий результат діяльності підприємства (+;-) 
тис.
грн. 

+ 0,9 +1,4 

2. 
Розмір надходжень до міського бюджету, державних 
цільових фондів від господарської діяльності 
підприємства по наданню  послуг з поховання 

тис.
грн 

 

136,6 

 

 

109,2 

 

3. 
Кошти, отримані підприємством, з бюджету за 
надання послуг на поховання безрідних та самотніх 
громадян 

тис.
грн 

 

52,8 

 

  

50,8 

4. Надання послуг з поховання шт. 718 699 

5. Встановлений рівень рентабельності % 12 12 

6. 
Рівень поінформованості фізичних осіб стосовно 
основних положень регуляторного акта % 100 100 

7. 
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних 
осіб, на яких поширюється дія акта 

осіб 
необме

жена 
неоме

жена 

8. Середньосписочна чисельність працівників осіб 26 26 
     
     

 

Розрахунки вартості та економічно обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги, 
предмети ритуальної належності формує «Єдина методика визначення вартості надання 
громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 
реалізації предметів ритуальної належності» затверджена наказом Державного комітету 
України з питань житлово – комунального господарства від 19.11.2003 №194 зі змінами 
від  12.05.2009 наказ Міністерства з питань житлово – комунального господарства № 128. 

 

 

 



Складові тарифу на послуги з поховання, які включені до необхідного мінімального 
переліку окремих видів ритуальних послуг. 

Копання могили ручним 
способом, опускання труни з 
тілом померлого в могилу, 
закопування могили, 

формування намогильного 
насипу та одноразове 

прибирання території біля 
могили: 

- 2,0х2,0х1,0 м. 

 

Оформлення договору – 
замовлення на організацію та 
проведення поховання ( на 
дільниці комплексних 
ритуальних послуг). п/п Показники 

Один. 
виміру 

Діючий 
тариф з 
16.02.11 

Фактичні 
витрати 
станом на 
22.03.17 

Запропо
нований 
тариф у 
2017 

Діючий 
тариф з 
16.02.11 

Фактичні 
витрати 
станом на 
22.03.17 

Запропо
нований 
тариф у 
2017 

1. Витрати на оплату праці грн. 329,48 498,98 498,98 1,56 2,51 2,51 
2. Загальновиробничі витрати грн. 32,59 63,57 63,57 0,15 0,32 0,32 
3. Єдиний соціальний внесок грн.  124,42 109,77 109,77 0,58 0,55 0,55 
4. Разом грн.  483,49 672,31 672,31 2,29 3,39 3,39 
5. Адміністративні витрати, 15% грн.  49,42 100,85 100,85 0,23 0,51 0,51 
6. Разом грн.  532,91 773,16 773,16 2,52 3,896 3,896 
7. Рентабельність %  +12 - 22,8 +12 +12 - 27,62 +12 
8. Рентабельність грн. 63,9 - 176,3 92,78 0,3 - 1,076 0,467 
9. Всього грн.  596,86 596,86 865,94 2,82 2,82 4,36 

 

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

За результатами періодичного відстеження ефективності дії регуляторного акта можливо 
зробити такі позитивні висновки: 

- регуляторний акт дає можливість упорядкування правовідносин у сфері надання 
громадянам  послуг, які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів 
ритуальних послуг та  реалізації предметів ритуальної належності; 

- регуляторний акт сприяє створенню конкурентного середовища при наданні 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, дотримання встановлених 
стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо якості послуг. 

 Однак, дія регуляторного акта має також негативні висновки. 

 Під час проведення заходів з періодичного  відстеження ефективності було встановлено, 
що сучасний рівень тарифів на ритуальні послуги не дозволяє в повному обсязі покрити 
поточні витрати комунального  підприємства «Контора похоронного обслуговування» на 
надання цих послуг. 

 На фінансову роботу підприємства суттєво вплинули зовнішні чинники (на які розробник 
регуляторного акту ефективно не може впливати): постійно зростаюча конкуренція у 
сфері надання ритуальних послуг та продажу ритуальних товарів, нерівні умови 
податкового навантаження комунального підприємства, що діє на загальній системі 
оподаткування і фізичної особи підприємця – платника єдиного податку. Підвищення 
рівня мінімальної заробітної плати, подорожчання паливно-мастильних матеріалів, 
зростання вартості інших матеріальних ресурсів впливають на формування собівартості: 



собівартість сучасних послуг, які включені до необхідного мінімального переліку окремих 
ритуальних послуг,  в середньому на 45% вище собівартості встановлених тарифів, що має 
вплив на кількість та якість наданих послуг. 

Таким чином, даний регуляторний акт, який був прийнятий з метою збалансування 
інтересів, прав та обов’язків  споживачів ритуальних послуг та об’єктів господарювання 
інших форм власності, які надають послуги, передбачені необхідним мінімальним 
переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджений наказом 
Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року №193, має позитивні результати 
реалізації його положень, але не має достатнього рівня досягнення визначених цілей та 
потребує перегляду. 

  

Начальник УЖКГ                                                                                 А.В.Чичкан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


