ЗВІТ
про базове відстеження проекту рішення виконкому Красноармійської міської ради
”Про затвердження порядку функціонування та утримання кладовищ
м. Красноармійськ”
1. Вид та назва регуляторного акта
Проект рішення виконкому Красноармійської міської ради „Про затвердження порядку
функціонування та утримання кладовищ м. Красноармійськ”
2. Назва виконавця заходів базового відстеження результативності
Комунальне підприємство Красноармійська ритуальна служба”
3. Цілі прийняття акта
Основними цілями прийняття цього регуляторного акта є:
- впровадження Закону України "Про поховання та похоронну справу" для
подальшого удосконалення правових засад здійснення діяльності щодо поховання
померлих;
- контроль за додержанням вимог чинного законодавства у галузі похоронної справи щодо
поховання померлих;
- забезпечення проведення ефективних та комплексних заходів щодо
узгодженості дій сумісної роботи в галузі похоронної справи між суб'єктами
господарювання та громадянами
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності
З 11.11.2013 р. по 11.12.2013 р.
5. Тип відстеження
Базове відстеження.
6. Метод одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання
результатів відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також
способи одержання даних
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були
визначені статистичні показники результативності, отриманих в результаті аналізу
функціонування та утримання кладовищ м. Красноармійськ:
- кількість проведених поховань м. Красноармійськ
- кількість звернень щодо проведення поховання;
- кількість скарг щодо проведення поховання.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Правовою підставою для прийняття даного проекту рішення є Закон України «Про
поховання та похорону справу».
Для визначення результативності акта до уваги взяті показники за третій квартал 2013
року, а саме:
- кількість проведених поховань на кладовищах м. Красноармійськ – 274 поховань;
- кількість звернень щодо проведення поховання - 274 поховань;
- кількість відмов щодо проведення поховань – немає;
- кількість скарг щодо проведення поховань – немає.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює порядок проведення поховань на
кладовищах м. Красноармійськ та гарантує визначення прав та обов’язків суб’єктів щодо
функціонування та утримання кладовищ.
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