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Проект 

 

УКРАЇНА 

СЛОВ'ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА       ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від _______________ № ________ 
м. Слов’янськ 
 
Про встановлення тарифів 
на ритуальні послуги, які включені 
до необхідного мінімального переліку  
окремих видів ритуальних послуг 
 
 
          Розглянувши звернення комунального підприємства «Контора похоронного 
обслуговування», враховуючи Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення «Про 
встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального 
переліку окремих видів ритуальних послуг», лист Антимонопольного комітету України від 
________ № ____, керуючись ст. 10 Закону України «Про поховання та похоронну 
справу», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», необхідним 
мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженим наказом 
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 
19.11.2003р. №193, вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», виконавчий комітет міської ради  
 
ВИРІШУЄ: 
          1. Встановити тарифи на ритуальні послуги, які включені до необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг згідно з додатком.   
          2. Рішення набуває чинності з дня оприлюднення його в газеті «Славянские 
объявления» та на офіційному сайті Слов’янської міської ради. 
          3. З моменту набрання чинності цим рішенням, визнати таким, що втратило 
чинність рішення виконавчого комітету Слов’янської міської ради від 16.02.2011 №122 
«Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, які включені до необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг». 
          4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови 
 Діденка Д.І. 
 
 
 
Міський голова В.М.Лях 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Додаток  
до рішення виконкому 
від ______ 201   р. № ____  

 
               
 
 

ТАРИФИ 
 на  ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального переліку окремих 

 видів ритуальних послуг 
 

№ Найменування послуги 
Роздрібна 
вартість без 
ПДВ, грн 

Роздрібна 
 вартість з 
ПДВ, грн 

1 Оформлення договору – замовлення на 
організацію та проведення поховання  
(на дільниці комплексних ритуальних послуг) 

4,36 4,36 

2 Оформлення свідоцтва про поховання 2,69 3,22 

3 Копання могили ручним способом, опускання 
труни з тілом померлим в могилу, закопування 
могили, формування намогильного насипу та 
одноразове прибирання території біля могили: 

- 2,0  х 2,0 х 1,0 м. 
- 2,0  х 1,0 х 1,0 м.  

 
 
 
 

865,94 
432,97 

 
 
 
 

865,94 
432,97 

4 Монтаж та демонтаж намогильної споруди при 
організації підпоховання в існуючу могилу 

354,43 354,43 

5 Поховання та підпоховання урни з прахом 
померлих у колумбарну нішу, в існуючу могилу, 
у землю: 

- влітку 
- взимку 

 
 
 

157,75 
198,03 

 
 
 

157,75 
198,03 

6 Організація відправлення труни з тілом чи урни з 
прахом померлого за межі України 

7,69 (1 км) 7,69 (1 км) 

 
 
                                 

 Заступник начальника управління ЖКГ                                                     О.В.Заруба 
 

                                     
 Керуючий справами виконкому                                                                     О.А.Огаркова
    


