
Доопрацьований  

29.04.2021 

   
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від "____"_____________ 20___ року     №______ 

 

Про встановлення тарифів на  

ритуальні послуги, визначені  

необхідним мінімальним переліком 

окремих видів ритуальних послуг 

      

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 

пункту “а” статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статтею 8, частиною  першою 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”, враховуючи звернення ФОП Головаха С.В.                                       

від 03 березня 2021 року, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Встановити тарифи на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надаються 

ФОП Головаха С.В., згідно з додатком. 

 

 2. Визнати таким, що втратив чинність, підпункт 4 пункту 1 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 28 грудня 2016 року № 704 “Про 

встановлення тарифів на ритуальні послуги, визначені необхідним 

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг”. 

 

3. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

         

 

 
Міський голова                                                      Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
Юлія Волченко 35 61 54  

 



       Додаток  
       до рішення Виконавчого комітету 
                Кропивницької міської ради 
       “__” _____________2021 року № __ 

 

ТАРИФИ   

на ритуальні послуги, визначені необхідним мінімальним переліком 

окремих видів ритуальних послуг, що надаються  

ФОП Головаха С.В. 

  

№ 
з/п 

Необхідний мінімальний перелік 
ритуальних послуг 

Тариф за одну 
послугу, грн 

1 2 3 

1 Оформлення договору-замовлення на організацію та 
проведення поховання 

8,00 

2 Копання могили (викопування могили ручним 

способом, опускання труни з тілом померлого в 

могилу,  закопування   могили, формування 

намогильного насипу та одноразове  прибирання 

території біля могили),  розмір 2,0 м х 2,0 м х 1,0 м, 

грунт 1 гр. 
взимку 

влітку 

 

  

 
2043,00 

 1758,00 

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),  розмір 2,0 м х 2,0 м х 1,0 м, 

грунт 2 гр. 
взимку 

влітку 

 

  

 
2232,00 

 1888,00 

4 Копання могили (викопування могили ручним 

способом, опускання труни з тілом померлого в 

могилу,  закопування   могили, формування 

намогильного насипу та одноразове  прибирання 

території біля могили),  розмір 2,4 м х 2,0 м х 1,0 м, 

грунт 1 гр. 
взимку 

влітку 

 

  

 

2333,00 
1924,00 

5 Копання могили (викопування могили ручним 

способом, опускання труни з тілом померлого в 

могилу,  закопування   могили, формування 

намогильного насипу та одноразове  прибирання 

території біля могили),  розмір 2,4 м х 2,0 м х 1,0 м, 

грунт 2 гр. 
взимку 

влітку 

 

  

 
             2594,00 

2111,00 



2 

                                                                                         Продовження додатка 

1 2 3 

6 Копання могили (викопування дитячої могили ручним 

способом, опускання труни  з тілом померлого в 

могилу,  закопування   могили,  формування 

намогильного насипу  та одноразове   прибирання 

території біля могили),  розмір 1,6 м х 1,8 м х 1,0 м, 

грунт 1 гр. 

взимку 

влітку 

 

 

 

 

 

1839,00 

1642,00 

7 Копання могили (викопування дитячої могили ручним 

способом, опускання труни  з тілом померлого в 

могилу,  закопування   могили,  формування 

намогильного насипу  та одноразове   прибирання 

території біля могили),  розмір 1,6 м х 1,8 м х 1,0 м, 

грунт 2 гр. 

взимку 

влітку 

 

 

 

 

 

1975,00 

1731,00 

8 Копання могили (викопування дитячої могили ручним 

способом, опускання труни  з тілом померлого в 

могилу,  закопування   могили,  формування 

намогильного насипу  та одноразове  прибирання 

території біля могили),  розмір 1,1 м х 1,5 м х 0,8 м, 

грунт 1 гр. 

взимку 

влітку 

 

 

 

 

 

 

1601,00 

1499,00 

9 Копання могили (викопування дитячої могили ручним 

способом, опускання труни  з тілом померлого в 

могилу,  закопування   могили,  формування 

намогильного насипу  та одноразове  прибирання 

території біля могили),  розмір 1,1 м х 1,5 м х 0,8 м, 

грунт 2 гр.  

взимку 

влітку 

 

 

 

 

 

 

1662,00 

1548,00 

10 Монтаж та демонтаж намогильної споруди при 

організації підпоховання в існуючу могилу: 

пам’ятника з натурального каменю 

пам’ятника з мармурової крихти 
огорожі металевої 

 

 
919,00 
656,00 

579,00 

 

 

 

Директор  департаменту з 

питань економічного розвитку                                                 Ніна РАХУБА    


