
Звіт  

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.03.2012 

№ 90/15 «Про затвердження Порядку залучення суб'єктів господарювання для 

надання ритуальних послуг на закритих кладовищах». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: 

Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: 

Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 

затвердження Порядку залучення суб'єктів господарювання для надання 

ритуальних послуг на закритих кладовищах» прийнято з метою: 

- впорядкування ринку ритуальних послуг на закритих кладовищах; 

- покращення якості ритуальних послуг; 

- вжиття заходів щодо недопущення надання переваг окремим суб’єктам 

господарювання при залученні їх для надання ритуальних послуг на закритих 

кладовищах. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у межах 

строків, встановлених статтею 10 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  

 

5. Тип відстеження: 

Періодичне. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: 

Для проведення періодичного відстеження регуляторного акта було 

використано статистичний метод одержання результатів шляхом аналізу 

інформації щодо кількості учасників, на яких поширюється дія даного рішення. 

 

7. Данні та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних: 

Для проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта було використано інформацію, надану спеціалізованим 

комунальним підприємством «Запорізька ритуальна служба» щодо залучення 

суб'єктів господарювання до надання ритуальних послуг на закритих 

кладовищах.  

Дані про результативність отримуються шляхом накопичення інформації 

про якість надання ритуальних послуг суб’єктами господарювання на закритих 

кладовищах на підставі моніторингу ринку ритуальних послуг. 



Спеціалізоване комунальне підприємство «Запорізька ритуальна служба» 

в середньому проводить близько 25%  поховань. Інші поховання проводяться 

силами суб’єктів підприємницької діяльності, з якими укладено відповідні 

угоди. Станом на березень 2019 року таких суб’єктів господарювання 51. 

 

8. Кількісні та якісні показники результативності:  

Прийняття регуляторного акта надало можливість встановити єдині 

вимоги залучення суб'єктів господарювання для надання ритуальних послуг на 

закритих кладовищах з метою підвищення якості таких послуг для населення. 

Відповідно до розділу 2 рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 23.03.2012 № 90/15 «Про затвердження Порядку залучення 

суб'єктів господарювання для надання ритуальних послуг на закритих 

кладовищах» процес залучення суб'єктів підприємницької діяльності для 

надання ритуальних послуг на закритих кладовищах замовникам здійснюється  

спеціалізованим комунальним підприємством «Запорізька ритуальна служба» в 

декілька етапів: 

1. Підготовчий етап: визначення потреби у залученні суб'єкта 

підприємницької діяльності для надання ритуальних послуг замовникам на 

закритих кладовищах; 

2. Основний етап: 

підготовка та подання суб'єктами підприємницької діяльності заяви та 

пакету документів на адресу спеціалізованого комунального підприємства 

«Запорізька ритуальна служба» для отримання права бути залученим для 

надання ритуальних послуг замовникам на закритих кладовищах; 

розгляд спеціалізованим комунальним підприємством «Запорізька 

ритуальна служба» заяви та пакету документів суб'єктів господарювання на 

отримання права бути залученим для надання ритуальних послуг замовникам 

на закритих кладовищах; 

проведення відбору суб'єктів господарювання за критеріями, 

встановленими п. 4 цього Порядку, для їх подальшого залучення до надання 

замовникам ритуальних послуг на закритих кладовищах; 

3. Заключний етап: юридичне оформлення спеціалізованим комунальним 

підприємством «Запорізька ритуальна служба» залучення суб'єктів 

господарювання до надання замовникам ритуальних послуг на закритих 

кладовищах в порядку, встановленому в п.п. 4.2 п. 4 цього Порядку. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та  ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Прийняття рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

23.03.2012 № 90/15 «Про затвердження Порядку залучення суб'єктів 

господарювання для надання ритуальних послуг на закритих кладовищах» 

сприяло покращенню якості ритуальних послуг та недопущенню надання 

переваг окремим суб’єктам господарювання при залученні їх для надання 

ритуальних послуг на закритих кладовищах. 



Для надання ритуальних послуг замовникам на закритих кладовищах 

можуть бути залучені суб'єкти підприємницької діяльності, які діють на ринку 

ритуальних послуг, та відповідають наступним вимогам у сукупності: 

- зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи 

або юридичні особи; 

- мають обладнаний відповідно до вимог чинного законодавства України 

пункт приймання замовлень на надання ритуальних послуг замовникам;  

- мають необхідну матеріально-технічну базу для проведення поховань 

померлих та виробництва і реалізації ритуальної продукції (в тому числі 

достатню кількість спеціалізованого автотранспорту (катафалків) у справному 

технічному стані та з обов'язковим дотриманням ДСанПіН 2.2.2.028-99 в 

частині дотримання гігієнічних вимог до перевезення та до порядку проведення 

поховання; відповідність предметів ритуальної належності державним 

стандартам, іншим нормам і правилам, встановленим законодавством);  

- мають необхідну кількість кваліфікованих фахівців для роботи з 

замовниками ритуальних послуг (з обов'язковим доведенням до їх відома 

загальних засад здійснення діяльності з проведення процедури та юридичного 

оформлення поховання померлих, проходженням навчання а також підвищення 

кваліфікації з питань ритуального обслуговування населення, тощо) та 

робітників (з обов'язковим доведенням до їх відома чинних нормативів та 

вимог з охорони праці під час копання могили, монтажу/демонтажу 

намогильної споруди, організації підпоховання в існуючу могилу, тощо); 

- відсутність обґрунтованих скарг від замовників ритуальних послуг. 

На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного 

акта можна зробити висновок, що рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 23.03.2012 № 90/15 сприяє впорядкуванню ринку ритуальних 

послуг, встановлює вимоги до матеріально-технічної бази суб’єктів 

підприємницької діяльності, які працюють на ринку ритуальних послуг                          

м. Запоріжжя, що в свою чергу сприяє підвищенню якості надання таких послуг 

та створює рівні умови для всіх учасників ринку.     

 

 

 

Перший заступник міського голови  

з питань діяльності  

виконавчих органів ради        С.М. Мішок 

 

 

 

 
Хоцький 717 18 88  


