УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "14"серпня 2018 року

№ 409
м.Кропивницький

Про встановлення тарифів на необхідний
мінімальний перелік ритуальних послуг,
що надаються КП “Ритуальна служба —
спеціалізований комбінат комунальнопобутового обслуговування”
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а” ст. 28
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8, ч. 1 ст. 10
Закону України „Про поховання та похоронну справу”, наказами
Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року № 193 „Про
затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України
„Про поховання та похоронну справу” та від 19 листопада 2003 року № 194
„Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання
громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних
послуг, реалізації предметів ритуальної належності”, враховуючи звернення
КП “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового
обслуговування” від 13 червня 2018 року № 333, Виконавчий комітет
Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Встановити тарифи на необхідний мінімальний перелік ритуальних
послуг, що надаються КП “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат
комунально-побутового обслуговування”, згідно з додатком.
2. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 3 рішення
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 07 травня 2015 року
№ 245 “Про встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік
ритуальних послуг, що надаються КП “Ритуальна служба - спеціалізований
комбінат комунально-побутового обслуговування”.
3. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному
веб-сайті Міської ради міста Кропивницького.
Секретар міської ради
Москаленко 24 47 74

А. Табалов

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“14” серпня 2018
№ 409

Тарифи на необхідний мінімальний перелік
окремих видів ритуальних послуг, що надаються
КП “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат
комунально-побутового обслуговування”
№
Необхідний мінімальний перелік
Тариф за одну
з/п
ритуальних послуг
послугу, грн
1
2
3
1 Оформлення договору-замовлення на організацію та
30,0
проведення поховання
2

Оформлення свідоцтва про поховання

3

Копання могили (викопування могили ручним
способом, опускання труни з тілом померлого в могилу,
закопування могили, формування намогильного насипу
та одноразове прибирання території біля могили) під
стандартну домовину, грунт 1 гр.
взимку
влітку
Копання могили (викопування могили ручним
способом, опускання труни з тілом померлого в могилу,
закопування могили, формування намогильного насипу
та одноразове прибирання території біля могили) під
стандартну домовину, грунт 2 гр.
взимку
влітку
Копання могили (викопування могили ручним
способом, опускання труни з тілом померлого в могилу,
закопування могили, формування намогильного насипу
та одноразове прибирання території біля могили) під
збільшену домовину, грунт 1 гр.
взимку
влітку
Копання могили (викопування могили ручним
способом, опускання труни з тілом померлого в могилу,
закопування могили, формування намогильного насипу
та одноразове прибирання території біля могили) під
збільшену домовину, грунт 2 гр.
взимку
влітку

4

5

6

12,0

3103,0
2550,0

3663,0
2973,0

3363,0
2760,0

3974,0
3221,0

2
Продовження додатка
1

2

3

7

Копання могили (викопування могили механізованим
способом, опускання труни з тілом померлого в могилу,
закопування могили, формування намогильного насипу
та одноразове прибирання території біля могили),
грунт 1 і 2 гр.
взимку
влітку

1367,0
1015,0

Копання дитячої могили (викопування могили ручним
способом, опускання труни з тілом померлого в могилу,
закопування могили, формування намогильного насипу
та одноразове прибирання території біля могили),
грунт 1 і 2 гр.
взимку
влітку

2121,0
1713,0

8

Монтаж та демонтаж намогильної споруди при
організації підпоховання в існуючу могилу:
- пам’ятника з натурального каменю
- пам’ятника мозаічного
- пам’ятника металевого
- огорожі металевої
10 Запаювання оцинкованої труни
11 Організація відправлення труни з тілом покійного чи
урни з прахом померлого за межі України
12 Поховання та підпоховання урни з прахом померлих у
землю:
- грунт 1 гр.
взимку
влітку
- грунт 2 гр.
взимку
влітку
9

Директор департаменту - начальник
управління економіки департаменту з
питань економічного розвитку, торгівлі
та інвестицій

1740,0
1128,0
176,0
1121,0
153,0
228,0

510,0
417,0
567,0
444,0

А. Паливода

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ

від 07 травня 2015 року

РАДИ

№ 245

Про встановлення тарифів на необхідний
мінімальний перелік ритуальних послуг,
що надаються КП “Ритуальна служба —
спеціалізований комбінат комунальнопобутового обслуговування”

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 п. “а” ст. 28
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 8,
абзацом 1 статті 10 Закону України „Про поховання та похоронну справу”,
наказами Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року № 193
„Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону
України „Про поховання та похоронну справу ” та від 19 листопада
2003 року № 194 „Про затвердження Єдиної методики визначення вартості
надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів
ритуальних послуг, реалізації
предметів ритуальної належності”, на
підставі звернення КП “Ритуальна служба — спеціалізований комбінат
комунально-побутового обслуговування” від 12 березня 2015 року № 58
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Встановити тарифи на необхідний мінімальний перелік ритуальних
послуг, що надаються КП “Ритуальна служба — спеціалізований комбінат
комунально-побутового обслуговування” згідно з додатком.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 06 квітня 2010 року № 317 “Про
встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік ритуальних послуг,
що надаються КП “Ритуальна служба”.
3. Рішення набуває чинності через 15 днів після оприлюднення його в
місцевих друкованих засобах масової інформації.

Секретар міської ради
Москаленко 24 34 93

І. Марковський

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
07 травня 2015
№ 245
Тарифи на необхідний мінімальний перелік
окремих видів ритуальних послуг, що надаються
КП “Ритуальна служба — спеціалізований комбінат
комунально-побутового обслуговування”
№
Необхідний мінімальний перелік
Тариф за одну
з/п
ритуальних послуг
послугу, грн
1
2
3
1 Оформлення договору-замовлення на організацію та
16,20
проведення поховання
2

Оформлення свідоцтва про поховання

3

Копання могили вручну на Н.Лелеківському кладовищі
під стандартну домовину довж. 2,0 м, грунт 1 гр.
взимку
влітку
Копання
могили
вручну
на
Далекосхідному,
Масляниківському, Ст.Лелеківському кладовищах під
стандартну домовину довж. 2,0 м, грунт 2 гр.
взимку
влітку
Копання могили вручну на Н.Лелеківському кладовищі
під домовину довж. 2,1-2,3 м, грунт 1 гр.
взимку
влітку
Копання
могили
вручну
на
Далекосхідному,
Масляниківському, Ст.Лелеківському кладовищах під
домовину довж. 2,1-2,3 м, грунт 2 гр.
взимку
влітку
Механічне копання могили розміром: шир. 1 м,
довж. 2,2 м, гл. 1,8 м
- на Н.Лелеківському кладовищі грунт 1 гр.
взимку
влітку
на
Далекосхідному,
Масляниківському,
Ст. Лелеківському кладовищах грунт 2 гр.
взимку
влітку

4

5

6

7

2

7,50

1053,50
957,80

1364,30
1218,00

1149,60
1045,00

1488,40
1328,90

228,30
207,50

228,30
207,50

8

9

Механічна засипка могили розміром: шир. 1 м,
довж. 2,2 м, гл. 1,8 м
- на Н.Лелеківському кладовищі грунт 1 гр.
взимку
влітку
на
Далекосхідному,
Масляниківському,
Ст. Лелеківському кладовищах грунт 2 гр.
взимку
влітку

228,30
207,50

228,30
207,50

Ручна засипка могили стандартної грунт 1 гр.
взимку
влітку

529,60
460,60

взимку
влітку
Ручна засипка могили під домовину довж. 2,1-2,3 м
грунт 1 гр.
взимку
влітку
грунт 2 гр.
взимку
влітку
Разове прибирання могили після поховання
Демонтаж при організації підпоховання в існуючу
могилу:
- пам’ятника з граніту
- пам’ятника з мармурової крихти
- пам’ятника металевого
- огорожі металевої
Запаювання оцинкованої труни
Організація відправлення труни з тілом покійного чи
урни з прахом померлого за межі України
Поховання або підпоховання урни з прахом померлого
у землю:
- грунт 1 гр.
взимку
влітку
- грунт 2 гр.
взимку
влітку
Монтаж при організації підпоховання в існуючу
могилу:
- пам’ятника з граніту
- пам’ятника з мармурової крихти
- збірно-розбірної металевої огорожі

529,60
460,60

грунт 2 гр.

10

11
12

13
14
15

16

Начальник управління економіки

577,80
502,40
577,80
502,40
45,40

283,70
134,80
92,20
153,70
62,50
119,00

255,90
232,60
314,50
273,50

626,50
455,00
401,00

О. Осауленко

