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Звіт
про повторне відстеження результативності проекту регуляторного акта «Про
порядок функціонування місць поховань у м. Слов’янську»

1.

Вид та назва регуляторного
акту

Рішення виконавчого комітету Слов’янської
міської ради від 21.08.2013 № 510 «Про порядок
функціонування місць поховань у м. Слов’янську»

2.

Назва виконавця заходів з
відстеження

Управління житлово – комунального господарства
Слов’янської міської ради

3.

Цілі прийняття акта

- визначення прав, обов’язків, відповідальності
ритуальної служби, суб’єктів господарювання, які
працюють на ринку ритуальних послуг;
- збалансування інтересів, прав та обов’язків
споживачів ритуальних послуг та об’єктів
господарювання інших форм власності;
- організація поховання та надання населенню
ритуальних послуг;
розміщення, облаштування, утримання та
охорона місць поховань.

4.

Строк виконання заходів з
відстеження

20.05.2018 – 20.06.2018

5.

Тип відстеження

Повторне

6.

Методи одержання
результативності відстеження

Статистичний, аналітичний.

7.

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

Для відстеження результативності регуляторного
акта використовувались дані від:
- КП Контора похоронного обслуговування»
стосовно
взаємовідносин
між
ритуальною
службою та суб’єктами господарювання;
- КП «Контора похоронного обслуговування»
стосовно фактичної, бухгалтерської, статистичної
інформації та прогнозних показників за 2017, 2018
роки;

Управління
житлово
–
комунального
господарства,
КП
«Контора
похоронного
обслуговування» відносно розглянутих скарг.

8.

Кількісні та якісні показники результативності акта:

№
п/п

1.

2.

3.
4.

Од.

На

вимір.

20.06.2017

На

Прогноз н

Показники

Сума надходжень до міського бюджету від тис.
діяльності підприємства
грн.
Кількість укладених договорів між ритуальною
службою та суб’єктами господарювання про
надання ритуальних послуг
Рівень
поінформованості
суб’єктів
господарювання та/або фізичних осіб з
основних положень акту.
Кількість звернень громадян та суб’єктів
господарювання щодо порушень їхніх прав, які
передбачені чинним законодавством та цим
регуляторним актом

20.06.2018 20.06.2019

179,3

182,4

201,6

од.

-

-

1

%

100

100

100

од.

3

3

-

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей.
Даний регуляторний акт має високий рівень результативності і не потребує внесення змін
та доповнень.

Начальник УЖКГ

В.Г. Башкаєв

Заступник міського голови

А.В.Секлецов

