
 

 
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 травня 2017 року                          м. Деражня                                   №  
 

 
 
   Про встановлення тарифів  
на необхідний мінімальний перелік  
окремих видів ритуальних послуг,  
які надаються КП «Деражнянська ЖЕК №1» 
 

Керуючись пп. 2 п. «а» ч. І ст. 28 Закону України «Про місцеве           
самоврядування в Україні», ст. 9, ч.5 ст. 12 ч. І ст..35 Закону України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
ч. І ст. 10 Закону України «Про поховання та похоронну справу», наказу 
Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства від 19.11.2003 року № 193,затвердженого в Міністерстві 
юстиції України 08.09.2004р. за №1110/9709 «Про затвердження 
нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про 
поховання та похоронну справу», наказу Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року № 194, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.03.2004р. за № 338/8937 
«Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання 
громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних 
послуг, реалізації предметів, ритуальної належності»,  наказом 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
03.03.2009 р. № 52 « Про затвердження Норм часу на надання ритуальних 
послуг та виготовлення предметів ритуальної належності», розглянувши 
клопотання комунального  підприємства «Деражнянська ЖЕК №1 за вхід. 
№135  від 03.04.2017 року та розрахунок вартості ритуальних послуг, 
виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Встановити тарифи на  ритуальні послуги, включені до необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг,  які надаються КП 
«Деражнянська ЖЕК № 1» згідно додатку. 
2. Рішення виконкому міської ради від 26 грудня 2013 року №68 «Про 



встановлення тарифів на ритуальні послуги» вважати таким, що втратило 
чинність. 
3. Рішення офіційно оприлюднити в газеті «Вісник Деражнянщини» в  
десятиденний строк після прийняття та підписання. 
4. Це рішення набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Беднарського О. А.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                             А. М. Ковпак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    Додаток 1  
                             до рішення виконкому 

                                  від 19 травня 2017 р. №33 
 

 
Тарифи на  ритуальні послуги, включені до необхідного переліку 

окремих видів ритуальних послуг,  які надаються КП «Деражнянська 
ЖЕК № 1» 

 
№ п/п Назва послуги  

1 Оформлення договору-замовлення на організацію на 
проведення поховання 

9,68 

2 Оформлення свідоцтва про поховання. 8,04 
3 Копання могили влітку ( викопування могили ручним способом, 

опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування 
могили, формування надмогильного насипу та одноразове 

прибирання території біля могили) 

 

 Довжина могили 2.4м 799,80 
 Довжина могили 2.0м 676,20 
 Довжина могили 1.6м 553,19 
 Довжина могили 1.1 м 399,15 

4 Копання могили взимку ( викопування могили ручним 
способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, 
закопування могили, формування надмогильного насипу та 

одноразове прибирання території біля могили) 

 

 Довжина могили 2.4м 1280,96 
 Довжина могили 2.0м 1089,53 
 Довжина могили 1.6м 897,76 
 Довжина могили 1.1 м 659,04 

5 Копання могили влітку ( викопування могили механізованим 
способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, 
закопування могили, формування надмогильного насипу та 

одноразове прибирання території біля могили) 

 

 Довжина могили 2.4м 418,89 
 Довжина могили 2.0м 378,96 
 Довжина могили 1.6м 338,81 
 Довжина могили 1.1 м 265,19 

6 Копання могили взимку ( викопування могили механізованим 
способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, 
закопування могили, формування надмогильного насипу та 

одноразове прибирання території біля могили 

 

 Довжина могили 2.4м 599,19 
 Довжина могили 2.0м 531,42 
 Довжина могили 1.6м 462,04 
 Довжина могили 1.1 м 357,65 

 
 
Заступник міського голови                                                     Беднарський О. А. 


