РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 25 серпня 2020 року

№ 380

Про затвердження Порядку
встановлення та перегляду тарифів
на ритуальні послуги, які визначені
необхідним мінімальним переліком
окремих видів ритуальних послуг
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 1
пункту „б” статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Законом України „Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”, Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити Порядок встановлення та перегляду тарифів на ритуальні
послуги, які визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів
ритуальних послуг, що додається.
2. Головному управлінню житлово-комунального господарства
забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та
періодичного відстежень результативності дії цього рішення відповідно через
шість місяців, один рік та раз на кожні наступні три роки. Звіти
оприлюднювати у газеті територіальної громади міста Кропивницького
„Вечірня газета” та на офіційній сторінці міської ради в мережі Інтернет.
3. Дане рішення набуває чинності з дня його опублікування у засобах
масової інформації.

Міський голова

Наталія Селіванова 35 61 53

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
25 серпня 2020 року № 380
ПОРЯДОК
встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, які визначені
необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг
1. Загальні положення
Порядок встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, які
визначені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних
послуг, (далі - Порядок) спрямований на упорядкування відносин між
органом місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання, які
надають зазначені послуги.
Розрахунок тарифів на надання ритуальних послуг, що входять до
необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг,
здійснюється відповідно до Єдиної методики визначення вартості надання
громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних
послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої
Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 19.11.2003 року № 194 (далі - Методика).
2. Механізм встановлення тарифів
2.1.
Визначений
Порядок
поширюється
на
всі суб’єкти
господарювання, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми
власності, які надають ритуальні послуги, що входять до необхідного
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг у місті
Кропивницькому.
2.2. Розрахунок тарифів здійснюється суб’єктами господарювання на
ритуальні послуги, що входять до необхідного мінімального переліку
окремих
видів
ритуальних
послуг,
затвердженого
Наказом
Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 р. № 193 (далі - Перелік), а
саме:
оформлення договору-замовлення на організацію та проведення
поховання;
оформлення свідоцтва про поховання;
копання могили (викопування могили ручним або механізованим
способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили,
формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля
могили);
монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації
підпоховання в існуючу могилу;
кремація тіл померлих;
поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну
нішу, в існуючу могилу, у землю;
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організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за
межі України;
запаювання оцинкованої труни;
замощення урни з прахом померлого в колумбарну нішу.
2.3. Суб’єкти господарювання, які надають ритуальні послуги згідно з
Переліком, за результатами роботи у звітному періоді (квартал, рік)
проводять економічний аналіз фактичних витрат на надання цих послуг щодо
їх відповідності економічно обґрунтованому рівню витрат та розміру діючих
тарифів.
Під час проведення економічного аналізу досліджується відповідність
фактичних якісних та кількісних показників, що характеризують ритуальну
послугу згідно з Переліком, економічно обґрунтованим витратам.
Крім цього, здійснюється аналіз причин відхилення фактичних витрат
від планових, врахованих у діючих тарифах.
2.4. За результатами проведеного економічного аналізу суб’єктами
господарювання приймається рішення про обґрунтованість діючих тарифів
або необхідність їх перегляду.
Підставами для перегляду тарифів на ритуальні послуги згідно з
Переліком та звернення до виконавчого органу місцевого самоврядування з
питань їх перегляду є наступні чинники:
зміна ставок податків і зборів, мінімального рівня заробітної плати, цін
і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, обсягів
надання ритуальних послуг;
зміна організаційно-правової форми суб’єкта господарювання;
наявність інших об’єктивних факторів, які зумовлюють необхідність
перегляду тарифів на ритуальні послуги згідно з Переліком з метою
приведення їх у відповідність до економічно обґрунтованих витрат.
2.5. Суб’єкти господарювання звертаються до виконавчого органу
місцевого самоврядування з письмовою заявою про необхідність перегляду
тарифів.
До заяви додаються:
пояснювальна записка щодо необхідності зміни тарифу на ритуальні
послуги згідно з Переліком;
розрахунок тарифів на ритуальні послуги згідно з Переліком;
вихідні дані для розрахунку тарифів на ритуальні послуги згідно з
Переліком;
документальне підтвердження цін і тарифів на енергоносії, паливномастильні матеріали та інші матеріальні ресурси, враховані при здійсненні
розрахунків;
врахований рівень мінімальної заробітної плати.
Всі додані до заяви документи підписуються керівником суб’єкта
господарювання та завіряються у встановленому чинним законодавством
порядку.
2.6. Виконавчий орган місцевого самоврядування упродовж 5 робочих
днів проводить аналіз поданих документів і, за необхідності, запитує
додаткові документи з обґрунтуванням такого запиту. У випадку, якщо
документи не відповідають вимогам, визначеним Порядком, орган місцевого
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самоврядування відмовляє в розгляді документів, про що письмово
повідомляє суб’єкта господарювання .
2.7. Після одержання повного пакета документів,
зазначених
у пункті 2.5. Порядку, виконавчий орган місцевого самоврядування
упродовж 10 робочих днів з дати отримання документів перевіряє
розрахунки тарифів на ритуальні послуги згідно з Переліком, на їх
відповідність вимогам Методики.
У разі, якщо розрахунки тарифів на ритуальні послуги згідно з
Переліком виконані з порушенням вимог Методики, виконавчий орган
місцевого самоврядування письмово повідомляє про це суб’єкта
господарювання.
Суб’єкт господарювання після усунення недоліків, допущених у
розрахунках тарифів, повторно звертається до органу місцевого
самоврядування.
2.8. Після одержання відповідних розрахунків тарифів на ритуальні
послуги згідно з Переліком виконавчий орган місцевого самоврядування (у
разі відсутності зауважень до проведених розрахунків тарифів) упродовж
10 робочих днів готує відповідний проєкт рішення та оприлюднює його на
офіційному вебсайті Міської ради міста Кропивницького для здійснення
громадського обговорення, отримання зауважень та пропозицій всіх
зацікавлених сторін.
2.9. Прийняття рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького щодо встановлення тарифів на ритуальні послуги згідно з
Переліком здійснюється відповідно до Регламенту виконавчих органів
Міської ради міста Кропивницького.

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

Ніна РАХУБА

