ЗВІТ
про результати базового відстеження

1. Вид та назва регуляторного акта
Проект рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради “Про затвердження
Порядку функціонування місць поховань в м. Бердянську у новій редакції”.
2. Виконавець заходів з відстеження результативності
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бердянської
міської ради.
3. Цілі прийняття акта
- впорядкувати функціонування міських кладовищ, врегулювати питання між
КП "Ритуал" БМР та суб'єктами господарювання усіх форм власності з надання
ритуальних послуг;
- впровадити Закон України "Про поховання та похоронну справу" для
подальшого удосконалення правових засад здійснення діяльності щодо поховання
померлих;
- встановити контроль за додержанням вимог чинного законодавства у галузі
похоронної справи щодо поховання померлих;
- забезпечити проведення ефективних та комплексних заходів щодо узгодженості
дій сумісної роботи у галузі похоронної справи між КП "Ритуал" БМР, суб'єктами
господарювання та громадянами.
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
Лютий 2014 року.
5.Тип відстеження
Базове.
6. Методи одержання результатів відстеження результативності
Статистичний метод
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а
також способи одержання даних
Результативність регуляторного акта відстежуватиметься управлінням житловокомунального господарства та базуватиметься на даних КП "Ритуал" БМР, а також
інших джерел.
8. Кількісні показники результативності
Назва показника
2014 рік
Надходження коштів до міського бюджету від
сплати за надані послуги, грн.
Кількість укладених договорів КП „Ритуал” БМР
з суб’єктами господарювання на виконання робіт
на міських кладовищах
Кількість суб'єктів господарювання та/або

фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія
акта

100%

Розмір коштів і час, що витрачатимуться
суб'єктами господарювання та/або фізичними
особами, пов'язаними з виконанням вимог акта
Рівень поінформованості суб’єктів
господарювання та споживачів з основних
положень акта

100%

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
Прийняття зазначеного проекту регуляторного акта визначить основні
організаційно-правові засади щодо:
- удосконалення роботи КП „Ритуал” БМР, СГ, що працюють на теперішній час,
та тих, що можуть працювати в подальшому, на ринку ритуальних послуг;
- захисту споживачів від неякісного та несвоєчасного надання ритуальних послуг
і контролю за додержанням вимог законодавства у галузі похоронної справи;
- визначення механізму взаємодії КП „Ритуал” БМР та СГ у вирішенні питань
щодо надання населенню ритуальних послуг.
Затвердження регуляторного акта забезпечить поступове досягнення
встановлених цілей та надасть
суб’єктам господарювання однаково прозорі
можливості для підприємницької діяльності.
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених
цілей, аналіз його результативності буде здійснено шляхом проведення повторного
та періодичного відстежень.
Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набуття чинності
регуляторним актом, під час якого буде проведено порівняння показників базового та
повторного відстежень.
Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки, з дня
виконання заходів з повторного відстеження.
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