
Аналіз регуляторного впливу  

проекту рішення Зазимської сільської ради  

«Про організацію надання ритуальних послуг на території Зазимської 

сільської територіальної громади» 

 

1. Визначення проблеми 

 

1.1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується вирішити шляхом 

державного регулювання господарських відносин. 

 

Основним нормативно-законодавчими актами, які регулюють правила 

поховання є Закон України «Про поховання та похоронну справу» та наказу 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 

від 19.11.2003  № 193  «Про  затвердження  нормативно-правових  актів щодо  

реалізації  Закону  України  «Про  поховання  та  похоронну  справу» 

 

З метою впорядкування відносин при наданні послуг, а саме: чіткому 

визначенні прав, обов’язків, відповідальності всіх суб’єктів правовідносин у 

сфері поховання та надання ритуальних послуг на території Зазимської сільської 

територіальної громади, порядків організації поховань і ритуального 

обслуговування населення, утримання кладовищ та інших місць поховань, 

пропонується прийняти регуляторний акт – проект рішення Зазимської сільської 

ради «Про організацію надання ритуальних послуг на території Зазимської 

сільської територіальної громади». 

 

1.2.  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 суб’єктів 

господарювання, які працюють на ринку  ритуальних послуг. Тому пропонується 

прийняти регуляторний акт - проект рішення  Зазимської сільської ради «Про 

організацію надання ритуальних послуг на території Зазимської сільської 

територіальної громади», яким буде чітко  визначено права, обов’язки, 

відповідальність суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування, 

населення щодо організації та здійснення поховань на території сільської ради. 

 

2. Мета та цілі 

 

Метою державного регулювання тарифів на ритуальні послуги є: 

 гарантування державою належного поховання померлих; 

 достойного ставлення до тіла померлого; 

 створення рівних умов для поховання померлих незалежно від 

статі, соціального походження, майнового стану, інших ознак; 

 запобігання випадкам не поховання померлих; 



 конфіденційності інформації про померлого; 

 забезпечення збереження місць поховань; 

 визначення економічної обґрунтованості при встановленні тарифу на 

поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, 

громадян, від поховання яких відмовилися рідні, та знайдених на території 

громади невпізнаних трупів. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

зазначених цілей 

 

Очікуваними результатами прийняття  запропонованого регуляторного 

акту є: 
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4. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначних 

цілей. 

Перевагою  обраного способу досягнення визначених цілей є врегулювання 

відносин  при  наданні  ритуальних  послуг, а саме: 

- визначення прав, обов’язків, відповідальності 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. 

 

 

5. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованих 

змін регуляторного  акту. 

 



У разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію 

запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися відповідні 

коригування. Ризик зовнішніх чинників на дію регуляторного акту відсутній, так 

як його впровадження відповідає чинному законодавству. 

 

6. Строк дії регуляторного акту 

 

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежено. У разі потреби 

до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його 

результативності. 

 

7. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта 

 

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде 

здійснюватися після набрання ним чинності шляхом моніторингу статистичних 

даних. 

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття 

чинності регуляторного акту, за результатами якого можна зробити порівняння 

показників базового та повторного відстежень. У разі виявлення 

неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення 

до регуляторного акту відповідних змін. 

Періодичне відстеження планується здійснити один раз в три роки, з дня 

виконання заходів з повторного відстеження, з метою забезпечення належних 

умов для здійснення похоронно-ритуального обслуговування. 

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі 

аналізу регуляторного впливу, відстеження буде здійснюватися статистичним 

методом. 


