Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення Гостомельської селищної ради
«Про створення ритуальної служби селища Гостомель»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї
проблеми.
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 підвідомчій території селища надає
комунальне підприємство УЖКГ «Гостомель».
З метою впорядкування відносин при наданні послуг, а саме: чіткому визначенні
прав, обов’язків, відповідальності ритуальної служби, суб’єктів господарювання, які
працюють на ринку ритуальних послуг, порядків організації поховань і ритуального
обслуговування населення, утримання кладовищ та інших місць поховань, пропонується
прийняти регуляторний акт – проект рішення селищної ради «Про створення ритуальної
служби селища Гостомель».
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за
допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.
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 селищної ради «Про створення ритуальної
служби селища Гостомель», яким буде чітко визначено права, обов’язки, відповідальність
ритуальної служби, суб’єктів господарювання, населення щодо організації та здійснення
поховань.
3. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та
вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та селищної ради
внаслідок дії регуляторного акта.
Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:
Сфера інтересів
Вигоди
Витрати
Територіальна
Урегулювання відносин
Часові та грошові,
громада
при наданні ритуальних послуг, пов’язані з отриманням
покращання обслуговування
документів та ритуальних
населення в галузі похоронної
послуг
діяльності
Суб’єкти
Урегулювання відносин при
Часові, пов’язані з
господарювання
наданні ритуальних послуг
укладенням договору про
надання ритуальних послуг
з ритуальною службою,
грошові – з наданням
ритуальних послуг
Селищна рада
Урегулювання відносин
Пов’язані з
при наданні ритуальних послуг
утриманням, ремонтом та
охороною кладовищ,
похованням невідомих та
самотніх осіб.

4. Визначення цілей державного регулювання.
Метою цього регуляторного акта є врегулювання
ритуальних послуг.

відносин

при наданні

5. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей.
Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є врегулювання
відносин при наданні ритуальних послуг, а саме:
- визначення прав, обов’язків, відповідальності ритуальної служби, суб’єктів
господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;
- затвердження порядку:
 організації поховання та надання населенню ритуальних послуг;
 розміщення, облаштування, утримання та охорони місць поховань.
6. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем
шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
При прийнятті запропонованого регуляторного акта 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.
7. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта.
Досягнення зазначених цілей можливе завдяки прийняттю регуляторного акта
«Про створення ритуальної служби селища Гостомель», у результаті чого будуть залучені
суб’єкти господарювання, які надають ритуальні послуги в селищі.
8. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими
витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та селищної
ради.
При досягненні визначених цілей суб’єкти господарювання, територіальна
громада, селища рада не несуть додаткових витрат.
9. Обґрунтування щодо вигід, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого
регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати
та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.
Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта, можуть бути
визначені кількісно, серед них є якісні:
- покращання обслуговування населення у галузі похоронної діяльності;
- проведення ефективних заходів щодо узгодженості дій сумісної роботи в
галузі похоронної справи між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку
ритуальних послуг;
- урегулювання правових відносин між «УЖКГ «Гостомель» Гостомельської
селищної ради, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг,
а також громадянами, які користуються ритуальними послугами.

10. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного
акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються селищна рада, «УЖКГ
«Гостомель», суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати
їх.
При впровадженні та виконанні вимог регуляторного акта суб’єкти
господарювання несуть витрати, пов’язані з виготовленням предметів ритуальної
атрибутики та здійсненням ритуальних послуг. Територіальна громада (населення) несе
витрати, пов’язані з оплатою замовлених послуг та ритуальної атрибутики. Селищна
рада, «УЖКГ «Гостомель» відповідно до Закону України «Про поховання та
похоронну справу» несуть витрати, пов’язані з утриманням, охороною кладовищ,
здійсненням поховання тіл невідомих та самотніх осіб.
11. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого
регуляторного акта.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію
запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.
Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній, так як його впровадження
відповідає чинному законодавству.
12. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий
або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до нього вноситимуться
зміни.
13. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
Показниками результативності дії затвердженого регуляторного акта є кількість:
- укладених договорів між ритуальною службою та суб’єктами господарювання
про надання ритуальних послуг;
- звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо порушень їхніх прав,
які передбачені чинним законодавством та цим регуляторним актом.

