УКРАЇНА
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
17.10.2019

№288

Про встановлення тарифів для комунального підприємства «Комунальні
системи» Енергодарської міської ради на окремі види ритуальних послуг
Відповідно до ч.1 ст.10 Закону України «Про поховання та похоронну
справу», постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 «Про
затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни», наказу Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003
№193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону
України «Про поховання та похоронну справу», керуючись пп.2 п.а ст.28 та
пп.11 п.а ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Енергодарської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Встановити тарифи для комунального підприємства «Комунальні
системи» Енергодарської міської ради на окремі види ритуальних послуг згідно
з додатком.
2. Термін дії даного рішення необмежений.
3. Відділу інформації та зв’язків з громадськістю апарату міської ради та
її виконавчого комітету (Громатюк Ю.В.) дане рішення оприлюднити у засобах
масової інформації та розмістити на офіційному сайті Енергодарської міської
ради не пізніше, як у 10-денний термін після його прийняття.
4. Рішення набуває чинності з дня його опублікування у засобах масової
інформації.

Міський голова

Павло МУЗИКА

2

Додаток
до рішення
виконавчого комітету
17.10.2019 №288
ТАРИФИ
на окремі види ритуальних послуг, що надаються спеціалізованим
комунальним підприємством «Комунальні системи» Енергодарської міської
ради, яке може здійснювати організацію поховання померлих і надавати
ритуальні послуги
№
з/п

Найменування ритуальної послуги

Вартість,
грн.

Примітка

1

2

3

4

1.
2.
3.

4.

1.

І. Тарифи на окремі види ритуальних послуг, які передбачено
необхідним мінімальним переліком
Оформлення договору замовлення на
9,76
організацію та проведення поховання
Оформлення свідоцтва про поховання
6,00
Копання могили (копання могил та
розпушення ґрунту ручним способом;
викидання ґрунту на бровку; зачищення
поверхні дна та стінок могили;
опускання труни з тілом померлого в
могилу; закопування могили з
оформленням намогильного насипу;
встановлення реєстраційної таблички;
одноразове прибирання території біля
могили)
Монтаж та демонтаж намогильної
споруди при організації підпоховання в
існуючу могилу
(* демонтаж)

1 458,28/
1 060,64*/
800,96**
2 148,05/
1 539,43*/
1 109,32**

довжина 2,4 м/
довжина 2,0 м */
довжина 1,6 м **
довжина 2,4 м/
довжина 2,0 м */
довжина 1,6 м **
у зимовий період

гранітна
намогильна
споруда
2 095,30/
бетонна
697,89*
намогильна
споруда
2 454,80/
гранітний
818,00*
пам’ятник з
площадкою з
бетонних плит
ІІ. Тарифи на окремі види ритуальних послуг щодо
поховання померлих – учасників бойових дій
Оформлення договору замовлення на
9,76
організацію та проведення поховання
5 337,27/
1 778,82*

3
1

2

Доставка предметів похоронної
належності (завантаження на складі,
перевезення, вивантаження на місці
призначення та перенесення до місця
знаходження тіла померлого)
3.
Надання транспортних послуг (один
автокатафалк)
4.
Надання транспортних послуг (один
автобус супроводження)
5.
Перенесення труни з тілом померлого
до будинку (квартири), до моргу, з
будинку (квартири), моргу, до місця
поховання
6.
Організація поховання і проведення
ритуалу
7.
Надання труни
8.
Надання вінка похоронного з траурною
стрічкою (з написом чи без нього)
9.
Копання могили (копання могил та
розпушення ґрунту ручним способом;
викидання ґрунту на бровку; зачищення
поверхні дна та стінок могили;
опускання труни з тілом померлого в
могилу; закопування могили з
оформленням намогильного насипу;
встановлення реєстраційної таблички;
одноразове прибирання території біля
могили)
Разом:
2.

1.
2.
3.

3

4

450,00/
550,00*

*у зимовий період

890,00/
1 200,00*
900,00/
1 200,00*
700,00

*у зимовий період
*у зимовий період

400,00
1 250,00
200,00
1 060,64/
1 539,43*

*у зимовий період

5 860,40/
*у зимовий період
7 049,19*
ІІІ. Тарифи на окремі види ритуальних послуг щодо поховання померлих
одиноких громадян, осіб без певного місця поживання, громадян, від
поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів
(ст.16 Закону України «Про поховання та похоронну справу»)
Оформлення договору замовлення на
9,76
організацію та проведення поховання
Оформлення свідоцтва про поховання
6,00
Копання могили (копання могил та
1 060,64/
*у зимовий період
розпушення ґрунту ручним способом;
1 539,43*
викидання ґрунту на бровку; зачищення
поверхні дна та стінок могили;
опускання труни з тілом померлого в
могилу; закопування могили з

4
1

2

оформленням намогильного насипу;
встановлення реєстраційної таблички;
одноразове прибирання території біля
могили)
4.
Надання транспортних послуг (один
автокатафалк)
5.
Надання труни
6.
Перенесення труни з тілом померлого
одинокого громадянина, особи без
певного місця поживання, громадянина,
від поховання якого відмовилися рідні,
знайденого невпізнаного трупа, з моргу
до місця поховання
7.
Хрест
8.
Одяг
9.
Подушка
10. Покривало
11. Табличка на хрест
Разом:

1.

2.
3.
4.
5.

3

890,00/
1 200,00*
990,00
500,00

450,00
850,00
50,00
350,00
50,00
5 206,40/
5 995,19*

4

*у зимовий період

*у зимовий період

IV. Тарифи на окремі види ритуальних послуг, які не передбачено
необхідним мінімальним переліком
Ритуальні послуги з догляду за
452,19
намогильною спорудою протягом року
(очищення від опалого листя, очищення
від старого стебла, полив та прополка
квітників, очищення від снігу та льоду,
щоквартальне звітування замовнику)
Консультативні послуги при
188,09
встановленні намогильної споруди
Оформлення і видача дублікатів
30,03
документів замість втрачених
Резервування місць для майбутнього
206,01
поховання одного із рідних похованого
Одноразове прибирання місця
16,62
поховання (по закінченню 40-ка днів з
поховання)

Начальник управління
комунальної власності
міської ради

Олег ГОРДЕВИЧ

