
Повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що 

надаються комунальним підприємством "Деражнянська житлово-експлуатаційна 

контора №1» 

 

16.09.2021 

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності»  з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних 

та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проекту рішення 

регуляторного акту  «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються 

комунальним підприємством "Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1» та 

аналізу його регуляторного впливу. 

 

Проект спрямований на врегулювання правових відносин між Деражнянською 

міською радою,  фізичними особами,  суб’єктами господарювання та встановлення нових 

тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП "Деражнянська ЖЕК №1». 

 

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті 

Деражнянської міської ради у розділі «Регуляторна політика» – «Проекти регуляторних 

актів, для обговорення, в тому числі аналіз регуляторного впливу». 

 

Зауваження та пропозиції прийматимуться протягом одного місяця у письмовому 

вигляді за адресою:  32200, м. Деражня,  вул. Миру, буд.11/1, каб. 301. 

 

 

 

 

 

Директор КП «Деражнянська ЖЕК №1»                                                Михайло ХАРАТІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналіз регуляторного впливу 

до проекту рішення виконавчого комітету Деражнянської міської ради  

«Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються комунальним 

підприємством "Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1» 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються комунальним 

підприємством «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора  №1» підготовлений 

відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», від 11.09.2003 року №1160-ІV та Методики проведення аналізу 

впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308 «Про затвердження методик проведення 

аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», з метою одержання 

зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань впродовж одного 

місяця. 

Назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету Деражнянської міської 

ради «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються комунальним 

підприємством «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора  №1» 

Регуляторний орган: Виконавчий комітет Деражнянської міської ради. 

Розробник документа: Комунальне підприємство "Деражнянська житлово-

експлуатаційна контора №1» (код ЄДРПОУ 36896671) 

 

1. Визначення проблеми. 

Відповідно до пп. 2 п. а ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 01.05.1997 № 280/97-ВР, визначено право органів місцевого самоврядування 

встановлювати тарифи на ритуальні послуги, що надають підприємства комунальної форми 

власності. 

Тарифи на ритуальні послуги розроблено згідно з  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». 

        Діючі тарифи на ритуальні послуги, які були затверджені рішенням виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради від 19 травня 2017 року №33, станом на 01.01.2021 

року будуть збитковими і не покриватимуть фактичних витрат підприємства на їх надання.  

1.1.Причини та умови виникнення проблеми: 

• Незадовільний стан фінансово-господарської діяльності комунального  

підприємства «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1» 

• Зростання фактичних витрат в порівнянні з витратами в діючих тарифах на  

ритуальні послуги, а саме: 

 - підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 3200 грн. яка діяла з  

01.01.2017 року, згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017  

рік» від 21.12.2016 №1801-VIII до – 6000 грн. з 01.01.2021 року, згідно проекту Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021рік» №4000 від 14.09.2020 р., збільшення 

на 87.5%. Розмір мінімальної заробітної плати яка взята до розрахунку діючих тарифів 



складає 3200 грн. згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 

21.12.2017р. №1801 – VIII, тобто на 87,5 менше запланованої на 2021рік.  

- зростання вартості матеріалів, енергоносіїв, комунальних послуг у порівнянні  з 

витратами в діючих тарифах та ін. 

• Існуюча вартість послуг не буде відшкодовувати реальних витрат підприємства.  

1.2. Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного  

регуляторного акта: 

•    КП «Деражнянська ЖЕК №1»  користується тарифами на надання ритуальних 

послуг, що складають мінімальний перелік необхідних для поховання померлого, які 

затверджені рішенням виконавчого комітету Деражнянської міської ради 19 травня 2017 

року №33;  

• Збитки підприємства від надання ритуальних послуг, що підпадають під  

регулювання, складуть 81 тис. грн. 

 1.3 Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

Групи Так Ні 

Громадяни так  

Суб’єкти господарювання так  

Держава так  

Проблема чинного регуляторного акта не може бути вирішена за допомогою 

ринкових механізмів, оскільки виключно до компетенції органів місцевого самоврядування 

належать повноваження щодо затвердження тарифів для комунальних підприємств, згідно 

абзацу 1. ст. 10. Закону України «Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 р. із 

змінами та доповненнями. 

2.Цілі Державного регулювання: 

2.1. Метою прийняття рішення є приведення тарифів на ритуальні послуги до 

економічно обґрунтованого рівня з урахуванням інтересів населення та відшкодування 

фактичних витрат підприємства, які відповідають діючим нормативно-правовим 

законодавчим актам України.  

        2.2. Гарантування належного поховання померлих шляхом своєчасного й у повному 

обсязі надання окремих видів ритуальних  послуг у відповідності до  «Необхідного 

мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального 

обслуговування населення», затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 

19.11.2003року №193 та «Єдиної методики визначення вартості надання громадянам 

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів 

ритуальної належності» затвердженої наказом Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року №194.  

       2.3. Запровадження проекту даного регуляторного акта призведе до покращення 

фінансового стану підприємства. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей. 

 

3.1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Збереження діючого регуляторного акта 

Дана альтернатива не є прийнятою, оскільки 

така ситуація однозначно призведе до 

зростання збитковості підприємства,  не 

виплатою заробітної плати робітникам. 

заборгованості за комунальні послуги, а 

відтак надання ритуальних послуг не в 

повному обсязі. 

Проблема залишиться не розв’язаною.  



Альтернатива 2 

Встановлення тарифів з урахуванням дотацій 

міського бюджету на покриття різниці між 

собівартістю товарів та послуг що складають 

мінімальний перелік необхідних для 

поховання померлого і існуючим тарифом. 

 

Недоцільність цього методу полягає в 

перегляді, за рахунок скорочення 

фінансування інших статей міського 

бюджету на користь дотацій на поховання. 

Метод суперечить  досягненню цілей у сфері 

бюджетного регулювання та формування 

міського бюджету, а саме недостатністю 

коштів в ньому. 

Альтернатива 3 

Прийняття даного регуляторного акта 

 

Дана альтернатива забезпечує принципи 

державної регуляторної політики у сфері 

надання послуг населенню, а також 

стабільний фінансовий стан КП 

«Деражнянська ЖЕК №1» 

 

3.2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей. 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Збереження діючого регуляторного 

акта 

 

Відсутні 

 

Відсутні 

Альтернатива 2 

Встановлення тарифів з урахуванням 

дотацій міського бюджету на 

покриття різниці між собівартістю 

товарів та послуг що складають 

мінімальний перелік необхідних для 

поховання померлого і існуючим 

тарифом. 

 

Надання дотацій міського 

бюджету на покриття різниці 

між собівартістю товарів та 

послуг що складають 

мінімальний перілік 

необхідних для поховання 

померлого і існуючим 

тарифом 

Втрати міського 

бюджету, зменшення 

фінансування інших 

соціально важливих 

статей бюджету 

Альтернатива 3 

Прийняття даного регуляторного 

акта 

Стабільний економічний 

стан КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Витрати на 

оприлюднення 

регуляторного акта 

 

3.2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Збереження діючого регуляторного 

акта 

 

Відсутні 

 

Відсутні 

Альтернатива 2 

Встановлення тарифів з урахуванням 

дотацій міського бюджету на 

покриття різниці між собівартістю 

товарів та послуг що складають 

мінімальний перелік необхідних для 

поховання померлого і існуючим 

тарифом. 

Зняття соціальної напруги, в 

зв’язку з не виплатою 

заробітної плати 

працівникам КП 

«Деражнянська ЖЕК №1» та 

зниження плинності кадрів 

Надання дотацій на 

покриття різниці між 

собівартістю товарів 

на послуг що 

складають 

мінімальний перелік 

необхідних для 

поховання померлого 

і існуючим тарифом. 

Альтернатива 3 

Прийняття даного регуляторного 

акта 

Відпаде необхідність 

надання дотацій з міського 

бюджету. Збільшення 

надходжень  бюджету усіх 

рівнів. Відсутність скарг 

громадян міста на якість 

надання ритуальних послуг. 

Відсутні  



3.2.2. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян. 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Збереження діючого 

регуляторного акта 

 

Відсутні 

 

Надання послуг в 

неповному обсязі 

Альтернатива 2 

Встановлення тарифів з урахуванням 

дотацій міського бюджету на 

покриття різниці між собівартістю 

товарів та послуг що складають 

мінімальний перелік необхідних для 

поховання померлого і існуючим 

тарифом. 

Тариф залишається без змін Направлення коштів 

на фінансування 

інших статей бюджету 

в неповному обсязі  

Альтернатива 3 

Прийняття даного регуляторного 

акта 

Гарантування належного 

поховання померлих шляхом 

своєчасного й у повному 

обсязі надання окремих 

видів ритуальних послуг 

Незначне підвищення 

тарифів 

3.2.3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання, у тому числі 

суб’єктів малого підприємництва. 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Збереження діючого 

регуляторного акта 

 

Відсутні 

 

Надання послуг в 

неповному обсязі 

Альтернатива 2 

Встановлення тарифів з урахуванням 

дотацій міського бюджету на 

покриття різниці між собівартістю 

товарів та послуг що складають 

мінімальний перелік необхідних для 

поховання померлого і існуючим 

тарифом. 

Тариф залишається без змін Направлення коштів 

на фінансування 

інших статей бюджету 

в неповному обсязі  

Альтернатива 3 

Прийняття даного регуляторного 

акта 

Гарантування належного 

поховання померлих шляхом 

своєчасного й у повному 

обсязі надання окремих 

видів ритуальних послуг 

Незначне підвищення 

тарифів 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

 

Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час вирішення 

проблеми) 

Бал результативності (за 

чотирибальною системою 

оцінки) 

Коментарі щодо 

присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1 

Збереження діючого 

регуляторного акта 

1 Проблема продовжує 

існувати 

Альтернатива 2 

Встановлення тарифів з урахуванням 

дотацій міського бюджету на 

покриття різниці між собівартістю 

товарів та послуг що складають 

мінімальний перелік необхідних для 

поховання померлого і існуючим 

тарифом. 

2 Цілі прийняття 

регуляторного акта 

будуть досягнуті 

частково 



Альтернатива 3 

Прийняття даного регуляторного 

акта 

4 Цілі прийняття 

регуляторного акта 

будуть  досягнуті 

повною мірою 

 

Рейтинг результативності  Вигоди (підсумок) Витрати 

(підсумок) 

Обгрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 

Збереження діючого 

регуляторного акта 

Відсутні Відсутні Не забезпечує 

досягнення цілей 

Альтернатива 2 

Встановлення тарифів з 

урахуванням дотацій міського 

бюджету на покриття різниці 

між собівартістю товарів та 

послуг що складають 

мінімальний перелік 

необхідних для поховання 

померлого і існуючим 

тарифом. 

 

Покриття різниці 

між собівартістю 

товарів та послуг 

що складають 

мінімальний 

перелік необхідних 

для поховання 

померлого і 

існуючим тарифом. 

Фінансові 

втрати 

комунального 

підприємства 

становитимуть 

81 тис. грн. 

Не забезпечує 

досягнення цілей у 

повній мірі. 

Недостатня кількість 

коштів у міському 

бюджеті. 

Альтернатива 3 

Прийняття даного 

регуляторного акта 

Гарантування 

належного 

поховання 

померлих шляхом 

своєчасного у 

повному обсязі 

надання окремих 

видів ритуальних 

послуг. Стабільний 

фінансовий стан 

КП «Деражнянська 

ЖЕК №1» 

Відсутні Відповідає  потребам. 

Можливість 

досягнення 

поставлених цілей. 

Рейтинг  Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного 

акта 

Альтернатива 3 

Прийняття даного регуляторного 

акта 

Забезпечить стабільний 

економічний стан КП 

«Деражнянська ЖЕК №1», а також 

принципи державної регуляторної 

політики у сфері надання послуг 

населенню 

Зовнішні чинники 

відсутні 

Альтернатива 2 

Встановлення тарифів з 

урахуванням дотацій міського 

бюджету на покриття різниці між 

собівартістю товарів та послуг що 

складають мінімальний перелік 

необхідних для поховання 

Метод суперечить досягненню 

цілей у сфері бюджетного 

регулювання та формування 

міського бюджету, а саме надання 

дотацій неможливе, в зв’язку з 

недостатністю коштів в міському 

бюджеті 

Відсутність коштів 

у міському 

бюджеті. 



померлого і існуючим тарифом. 

 

Альтернатива 1 

Збереження діючого 

регуляторного акта 

Не дозволяє досягнути цілей, 

оскільки призведе до зростання 

збитковості підприємства, не 

виплати заробітної плати 

робітникам, заборгованості за 

комунальні послуги та відповідно 

до надання ритуальних послуг не в 

повному обсязі. 

Зовнішні чинники 

відсутні 

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми. 

Регуляторний акт  до проекту рішення виконавчого комітету Деражнянськоі міської 

ради  «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються комунальним 

підприємством «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора  №1»  забезпечить 

досягнення регуляторних  цілей шляхом приведення тарифів на ритуальні послуги до рівня 

їх собівартості з мінімальною рентабельністю.   

Прийняття даного рішення зумовить належне та своєчасне поховання померлих і у 

повному обсязі надання окремих видів ритуальних послуг у відповідності до мінімального 

переліку ритуальних послуг.  

 Організаційні  заходи  для впровадження  регулювання:  

1. Розробка регуляторного акта проекту рішення виконавчого комітету Деражнянської 

міської  ради  «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються комунальним 

підприємством «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора  №1» відповідно до цілей 

державного регулювання. 

2. Оприлюднення проекту  регуляторного акта  в засобах масової  інформації.  

3.  Громадські обговорення за «Круглим столом». 

4.  Розгляд    проекту    регуляторного    акта  та  прийняття    відповідного   рішення 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради.   

Виконання вимог даного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з коштів 

державного, обласного та місцевих бюджетів, а також не потребує витрат на контроль за 

виконанням вимог даного регуляторного акта.  

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 

розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 

фізичні та юридичні особи, які повинні продовжувати або виконувати ці вимоги. 

 

                    Досягнення встановлених цілей шляхом прийняття  проекту рішення виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що 

надаються комунальним підприємством «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора  

№1» є можливим без  найменших витрат як для органів місцевого самоврядування так і для 

підприємства.   

        У разі впровадження  даного регуляторного акта органи  місцевого самоврядування  та  

підприємство отримують  економічно обґрунтовані тарифи, а населення своєчасні, якісні і в 

повному обсязі ритуальні послуги пов’язані з похованням. 

 

Дані показники зазначені у таблиці: 

Сфера впливу Вигоди Витрати 

Органи місцевого 

самоврядування 

- Дотримання норм існуючого 

законодавства. 

- Не порушуючи інші статті 

місцевого бюджету, забезпечує 

невтручання в його планове 

виконання. 

Підготовка проекту, 

організація обговорення, 

проведення процедур з 

перевірки результативності 



- Збільшення надходжень до 

державного та місцевого бюджету. 

- Забезпечити стабільної роботи 

КП «Деражнянська ЖЕК №1» 

Суб’єкти 

господарювання 

- Покращення фінансового 

стану комунального підприємства, 

запобігання виникнення 

заборгованості по заробітній платі, 

податкам та зборам. 

- Підвищення гарантій в наданні 

послуг за рахунок обігових коштів 

підприємства з мінімальною 

рентабельністю. 

Відсутні 

Громадяни - Одержання своєчасно якісних, 

в повному обсязі послуг і товарів 

пов’язаних з похованням. 

- Утримання показників якості, 

цінового спектру та асортименту 

товарів і послуг. 

- Виконання підприємством 

вимог Закону України «Про 

поховання та похорону справу» 

 

Витрати на ритуальні 

послуги 

 

 6.1. Посадовими особами органу місцевого самоврядування передбачено здійснення 

таких обов’язків, тобто додаткові витрати на адміністрування регулювання відсутні. 

 6.2. Витрати для суб’єктів господарювання, які виникають внаслідок дії 

регуляторного акту: витрати комунального підприємства при затвердженні даного 

регуляторного акту відсутні (зміна розміру тарифу публікується комунальним 

підприємством на дошці оголошень комунального підприємства у вигляді повідомлення та 

на офіційному сайті органу місцевого самоврядування). 

  

7. Обгрунтування строку дії регуляторного акта 

 

Термін дії регуляторного акту не обмежений. Прийняття нового регуляторного акту 

відбувається у разі змін в законодавстві або інші причини не викличуть необхідності в 

прийнятті іншого рішення. 

 

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

 

В результаті впровадження регуляторного акту будуть досліджуватись та вивчатись 

наступні показники: 

1. Кількість укладених договорів на організацію та проведення поховань. 

2. Вартість надання ритуальних послуг та предметів ритуальної належності, що 

складають мінімальний перелік необхідний для поховань померлого. 

3. Витрати населення на одне поховання. 

4. Кількість поховань невідомих громадян за рахунок бюджету. 

5. Результативність діяльності підприємства: чистий прибуток, збиток. 

6. Кількість звернень щодо належного рівня надання ритуальних послуг. 

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності дії регуляторного акта. 

 

Строки проведення відстеження: 

Базове відстеження - до дня набрання чинності даного регуляторного акта. 



Повторне відстеження результативності, планується здійснити через 1 рік з дня 

набрання чинності регуляторного акта; 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись раз 

на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження 

результативності цього акта. 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись відповідальним 

за його розробку працівником комунального підприємства шляхом аналізу статистичних 

даних та збору якісних показників. 

Для встановлення кількісних та якісних значень показників результативності 

регуляторного акта використовуватимуться статистичні дані підприємства за відповідний 

період. 

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть врегульовані шляхом внесення 

відповідних змін до регуляторного акта. 

 

 

Відповідно ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийнятті органами та посадовими 

особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються з засобах масової 

інформації.  

 

Таким чином, рівень поінформованості громадян буде високим. 

 

Даний регуляторний акт буде розміщено на офіційному веб-сайті Деражнянської 

міської ради  - https://der.org.ua в розділі «Регуляторна політика». 

 

 

 

Директор КП «Деражнянська ЖЕК №1»                                         Михайло ХАРАТІН 
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УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

  

          __________ 2021 року                                  м. Деражня                                                 №  

 

 

Про встановлення тарифів на ритуальні послуги,  

що надаються комунальним підприємством  

«Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №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 ме-

тодики 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 вх. №1934/1/02.02-08 від 16.08.2021 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, що надаються КП «Деражнянська ЖЕК № 1» згідно 

додатку. 

2. Рішення виконкому міської ради від 19 травня 2017 року №33 «Про встановлення тарифів 

на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП 

«Деражнянська ЖЕК №1» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Це рішення офіційно оприлюднити  в газеті «Вісник Деражнянщини» та на офіційному 

сайті Деражнянської міської ради в строки встановлені чинним законодавством України. 

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 Олексія БЕДНАРСЬКОГО. 

 

 

 

Міський голова                                                                                         Андрій КОВПАК 

 

 

 



                    Додаток 1  

                             до рішення виконкому 

                              від   _______ 2021 р. №     

 

 

Тарифи на ритуальні послуги, що надаються комунальним підприємством 

«Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1» 

№ п/п Назва послуги  

1 Оформлення договору замовлення на організацію та 

проведення поховання 

13,40 

2 Оформлення свідоцтва на поховання 10,30 

3 Копання могили в літню пору року (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 1453,00 

 Довжина могили 2.0м 1222,70 

 Довжина могили 1.6м 991,80 

 Довжина могили 1.1 м 703,40 

4 Копання могили в зимову пору року ( 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 2190,50 

 Довжина могили 2.0м 1837,00 

 Довжина могили 1.6м 1488,60 

 Довжина могили 1.1 м 1041,10 

5 Копання могили в літню пору року ( 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 726,30 

 Довжина могили 2.0м 647,90 

 Довжина могили 1.6м 569,60 

 Довжина могили 1.1 м 472,10 

6 Копання могили в зимову пору року ( 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 1033,60 

 Довжина могили 2.0м 906,10 

 Довжина могили 1.6м 779,27 

 Довжина могили 1.1 м 588,60 

7 Поховання урни з прахом в літню пору року 311,00 

8 Поховання урни з прахом в зимову пору року 434,40 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                                    Олексій  БЕДНАРСЬКИЙ 


	УКРАЇНА
	ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
	ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
	РІШЕННЯ

