
АНАЛIЗ  

ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на 

виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р.         

№ 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 

та визначає правові та організаційні засади реалізації  рішення виконавчого 

комітету Бережанської  міської ради «Про затвердження тарифів на окремі 

види ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального 

переліку»,  як регуляторного акту. 

Назва регуляторного акту: Проект рішення Бережанської міської  ради  

«Про коригування тарифів на  окремі види ритуальних послуг відповідно 

до необхідного мінімального переліку» 
Регуляторний орган: виконавчий комітет Бережанської міської ради. 

Розробник документа: Бережанське міське комунальне підприємство 

«Господар», відділ житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради, сектор економіки Бережанської 

міської ради. 

 

1. Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям 

даного проекту рішення. 

Бережанське міське комунальне підприємство «Господар» листом від 

29.08.2018 р. № 187  подало на розгляд виконавчого комітету  Бережанської 

міської ради розрахунки коригування тарифів на окремі види ритуальних 

послуг, які надаються підприємством. 

 Діючі тарифи на  ритуальні послуги,  передбачені  необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, які були 

затверджені рішеннями виконавчого комітету  Бережанської міської  ради 

26.07.2017 р.   №337  «Про затвердження тарифів на окремі види ритуальних 

послуг відповідно до необхідного мінімального переліку» є збитковими і не 

покривають витрат підприємства, і відповідно, не відповідають в повній мірі 

вимогам Єдиної методики визначення вартості надання необхідного 

мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженої 

наказом Державного Комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 19.11.2003 № 194. 

Розробка проекту рішення  «Про коригування тарифів на  окремі види 

ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального 

переліку»,  обумовлена наступним: в діючих тарифах   середньомісячна 

заробітна плата робітників складає  3582,00 грн. В проекті кореговані тарифи, 

з врахуванням підвищення заробітної плати з 01 січня 2018 року до       

3723,00 грн.,  середньомісячна  заробітна плата складає 5670,00  грн. 

Зростання заробітної плати з 3582,00  грн.  до 5670,00  грн.  склала  

158%. Питома вага заробітної плати  в тарифі складає  понад 57%.  Таким 



чином,  введення з 1  січня 2018 року  мінімальної заробітної плати в розмірі 

3723,00 грн. значно вплинуло на формування тарифів з надання необхідного 

мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, які розроблені на 

підставі єдиної методики визначення їх вартості, що наочно відображено у 

наступній таблиці: 

 
№ 

п/п 

Види ритуальних 

послуг 

Вартість одиниці послуги, 

грн. 

без ПДВ 

Збільшення 

тарифу 

літо зима  грн./ % 

діючий 

тариф 

новий 

тариф 

діючий 

тариф 

новий 

тариф 

літо зима 

1 Оформлення договору 

замовлення на 

організацію та 

проведення поховання 

6,00 8, 00 6,00 8, 00 2,00/ 

33,3 

2,00 

33,3 

2 Оформлення 

свідоцтва про 

поховання 

3,00 5,00 3,00 5,00 2,00/ 

66,7 

2,00/ 

66,7 

3 Копання могили 

(викопування могили 

ручним  способом, 

закривання труни, 

опускання труни з 

тілом померлого в 

могилу, закопування 

могили, формування 

намогильного насипу 

та одноразове 

прибирання території 

біля могили)  

      

- довжина могили  

2,4 м 

570,00 869,00 975,00 1488,00 299,00/ 

52,5 

513,00/ 

52,6 

- довжина могили  

2,0 м 

475,00 725,00 813,00 1240,00 250,00/ 

52,6 

427,00/ 

52,5 

- довжина могили  

1,6 м 

284,00 433,00 549,00 838,00 149,00/ 

52,6 

289,00/ 

52,6 

- довжина могили  

1,1 м 

196,00 299,00 377,00 576,00 103,00/ 

52,6 

199,00/ 

52,6 

4 Монтаж та демонтаж 

намогильної споруди 

при організації під 

поховання в існуючу 

могилу 

187,00 

 

285,00 187,00 

 

285,00 98,00/ 

52,4 

98,00/ 

52.4 

5 Поховання та під 

поховання урни з 

прахом померлих в 

існуючу могилу 

88,00 134,00 110,00 168,00 46,00/ 

52,3 

58,00/ 

52,7 

 

 



Вищезазначене є основним мотивом розгляду нових скоригованих 

економічно обґрунтованих тарифів на надання необхідного мінімального 

переліку ритуальних послуг. 

Необхідність затвердження скоригованих економічно обґрунтованих 

тарифів на ритуальні послуги забезпечать досягнення компромісу між 

надавачем  і споживачем послуг, та є надто актуальним для упорядкування 

функціонування кладовищ та інших місць поховань на території 

Бережанської міської ради 

Проект рішення Бережанської міської  ради «Про коригування тарифів на  

окремі види ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального 
переліку» підготовлений з метою приведення у відповідність тарифів на 

ритуальні послуги до законодавчої бази та економічних умов сьогодення. 

        Метою державного регулювання вартості на ритуальні послуги згідно з 

їх мінімальним переліком є забезпечення відповідності їх рівня з розміром 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості, 

доступності та прозорості встановлення вартості ритуальних послуг для 

споживачів. 

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом ухвалення даного рішення, 

складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків, нижче вказаних 

груп, а саме: 

- органу місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень 

щодо встановлення й узгодження тарифів і здійснення контролю за 

дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів; 

- споживачів ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним 

переліком окремих видів ритуальних послуг в частині приведення вартості 

вказаних послуг до вимог чинного  законодавства України; 

-  комунального підприємства «Господар»,    в частині надання послуг, 

які передбачені Необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг, затвердженим наказом Державного комітету України з 

питань житлово-комунального господарства  від 19.11.2003р. №193. 

 

2. Визначення цілей регулювання. 
Відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», 

ст.28 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» регулюються 

(встановлюються) тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхідного 

переліку окремих видів ритуальних послуг. 

Прийняття даного рішення має на меті привести тарифи  на   ритуальні 

послуги до рівня, що забезпечує: 

- гарантування належного поховання померлих шляхом, своєчасного й у 

повному обсязі, надання окремих видів ритуальних послуг у відповідності   

до мінімального переліку ритуальних послуг, затвердженого наказом 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

№193 від 19.11.2003 р.  за тарифами, розрахованими згідно Єдиної методики 

визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, що затверджена наказом Державного 



комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від 

19.11.2003р. 

- забезпечення стабільної та беззбиткової діяльності БМКП «Господар» 

в частині надання ритуальних послуг; 

- впровадження регуляторної політики в сфері надання окремих видів 

ритуальних послуг відповідно до мінімального переліку ритуальних послуг, 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства №193 від 19.11.2003 р. та рішенням сесії міської 

ради від 23.12.2010 р. «Про перерозподіл функцій серед виконавців житлово-

комунальних послуг на території Бережанської міської ради»; 

- досягнення компромісу між виробником та споживачем послуг; 

- інформаційне забезпечення всіх груп, яких стосується ухвалення 

даного рішення. 

 

3. Механізм розв’язання проблем. 

При прийнятті запропонованого акту будуть діяти наступні механізми та 

заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем: 

 встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг 

відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх видів; 

 відкритість та прозорість вартості  ритуальних послуг відповідно до  

необхідного мінімального переліку окремих їх видів; 

 стабілізація фінансового стану ритуальної служби, яка надає  ритуальні 

послуги відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх  

видів. 

 

4. Альтернативні варіанти. 
1. Не затверджувати тарифи на ритуальні послуги, які включені до 

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. 

Дану альтернативу запропоновано відхилити в зв’язку з тим, що у разі 

неприйняття зазначеного проекту рішення не буде нормативно врегульована 

робота ритуальної служби. 

2. Прийняття зазначеного проекту регуляторного акту визначить основні 

організаційно-правові засади щодо удосконалення роботи ритуальної служби 

та захисту споживача від неякісного та несвоєчасного надання ритуальних 

послуг і контроль за додержанням вимог законодавства у галузі похоронної 

справи. 

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є 

встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до  необхідного 

мінімального переліку окремих їх видів і, як наслідок: 

 встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг 

відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх видів; 

 відкритість та прозорість вартості  ритуальних послуг відповідно до  

необхідного мінімального переліку окремих їх видів; 

 забезпечення належного рівня ритуальних послуг; 

 захист прав та свобод громадян; 



 стабілізація фінансового стану ритуальної служби. 

 

5. Аналіз вигоди та витрат. 

Надаємо оцінку впливу даного регулювання щодо трьох основних 

цільових груп, інтереси яких зачіпає регулювання.  

 

Таблиця вигоди та витрат 

Сфера 

інтересів 

Вигоди Витрати 

Населення та 

інших 

споживачів 

1. Захист споживача від 

неякісного та несвоєчасного 

надання ритуальних послуг. 

2. Отримання можливості 

здійснення поховання на 

родинній ділянці. 

 

Витрати на ритуальні 

послуги, згідно 

затвердженого 

мінімального переліку 

окремих видів 

ритуальних послуг. 

БМКП 

«Господар» 

 

 

 

 

 

1. Стабілізація фінансового 

стану ритуальної служби, яка 

надає ритуальні послуги згідно з 

їх мінімальним переліком. 

2. Покращення фінансового 

стану підприємства 

Витрати, пов’язані з 

організацією надання 

ритуальних послуг 

відповідно до 

необхідного 

мінімального переліку 

окремих їх видів. 

Орган місцевого 

самоврядування 

1. Вдосконалення правових 

засад здійснення діяльності 

щодо поховання померлих. 

2. Приведення у відповідність з 

чинним законодавством тарифів 

на ритуальні послуги, які 

включені до необхідного 

мінімального переліку. 

Впровадження проекту 

рішення не потребує 

капіталовкладень та 

виділення коштів з 

міського бюджету. 

  

6.  Кількісні  та  якісні  значення  показників   

результативності  акту. 

 Запроваджене проектом рішення регулювання тарифів на окремі 

ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, сприятиме стабілізації цінової ситуації на 

ринку ритуальних послуг. 

 

7.  Строк чинності регуляторного акту. 

Строк дії регуляторного акту необмежений. У разі зміни чинного 

законодавства, або з інших причин, до регуляторного акту можна вносити 

зміни та доповнення.  

 



8. Показники результативності регуляторного акту. 

У результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватись 

та вивчатись наступні показники: 

 розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів. 

 результати фінансово-економічної діяльності підприємства, рівень 

прибутковості чи збитковості (за рік та щоквартально). 

 забезпечення населення більш якісним та своєчасним наданням 

ритуальних послуг; 

 показники якості, кількість скарг на неякісне надання послуг, 

незручності обслуговування в часі та періодичності. 

 

9. Заходи з відстеження результативності акту. 

Результативність регуляторного акту буде відстежуватися щоквартально 

шляхом проведення аналізу звернень і скарг від мешканців міста. 

Заходи з базового відстеження результативності дії регуляторного акту – 

рішення виконавчого комітету міської ради, будуть  здійснюватися  протягом 

місяця з дня оприлюднення рішення, повторне – через рік, після його 

прийняття та періодичне - раз на кожні три роки після закінчення заходів з 

повторного відстеження. 

   

10. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 

приймаються в письмовому вигляді протягом одного місяця з дня 

оприлюднення за адресою:47501, м. Бережани,  вул. Банкова, 3.  

 

 

Керуючий справами (секретар) 

        виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


