
Звіт про базове відстеження результативності  регуляторного акта – проєкту 

рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про вартість 

ритуальних послуг» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта.  
Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про вартість 

ритуальних послуг». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження.  

Управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради. 

3. Цілі прийняття акта: 

- належне поховання померлих шляхом своєчасного й у повному обсязі 

надання окремих видів ритуальних послуг у відповідності до мінімального переліку 

ритуальних послуг; 

- забезпечення стабільної та беззбиткової діяльності комунального 

підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» 

Чернігівської міської ради в частині надання ритуальних послуг;  

- впровадження регуляторної політики в сфері надання окремих видів 

ритуальних послуг відповідно до мінімального переліку ритуальних послуг. 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 22.09.2021 по 01.10.2021. 

5. Тип відстеження: базове відстеження. 

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних.  

Інформація комунального підприємства «Спеціалізований комбінат комунально-

побутового обслуговування» Чернігівської міської ради та чернігівського міського 

контакт-центру. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності актів. У 

результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та вивчатися: 

- показник прибутковості чи збитковості комунального підприємства 

«Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської 

міської ради; 

- стан кредиторської заборгованості комунального підприємства 

«Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Чернігівської 

міської ради; 

- кількість скарг на проблеми у забезпеченні ритуальними послугами; 

- кількість скарг стосовно неналежного обслуговування та якості наданих 

ритуальних послуг. 

Повідомлення про оприлюднення проєкту даного рішення та аналіз його 

регуляторного впливу попередньо були опубліковані на офіційному web-порталі 

Чернігівської міської ради в мережі Інтернет за електронною адресою: 

http://www.chernigiv-rada.gov.ua у розділі «Регуляторна політика» (підрозділ –

«Оприлюднення проєктів регуляторних актів») 27 серпня 2021 року з метою одержання 

зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань. 

У термін, передбачений для обговорення проєкту рішення, до розробника проєкту 

рішення пропозицій та зауважень не надходило. 

 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу економіки підприємств  

комунальної власності та цінової політики  

управління економічного розвитку міста 

Чернігівської міської ради             Віталія ЯРЕЩЕНКО 

http://www.chernigiv-rada.gov.ua/

