
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    29 липня _2021__ року                     Старокостянтинів                         № _240__ 

 

 

Про встановлення тарифів на послуги, які передбачені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг, що надаються комунальним 

підприємством комбінатом комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

 

 

Розглянувши звернення комунального підприємства комбінату 

комунальних підприємств Старокостянтинівської міської ради, яке 

зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 23 червня 2021 року за                  

№ 62/3286-12/2021, з метою встановлення економічно обґрунтованої вартості 

ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих 

видів ритуальних послуг, та поліпшення якості надання їх відповідно до Закону 

України «Про поховання та похоронну справу», наказу Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 03 березня 2009 року № 52 

«Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення 

предметів ритуальної належності», наказів Державного комітету України з 

питань житлово-комунального господарства 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» (зі змінами), відповідно до розпорядження 

міського голови від 19 липня 2021 року № 318/2021-рв «Про надання частини 

чергової відпустки Миколі МЕЛЬНИЧУКУ та надання права першого підпису 

Володимиру БОГАЧУКУ», керуючись підпунктом 2 пункту а статті 28, 

підпунктом 11 пункту а статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити з 01 серпня 2021 року тарифи на послуги, які передбачені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що 



 

2 

 

надаються комунальним підприємством комбінатом комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, що додаються. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 25 липня 2019 року № 244 «Про встановлення тарифів на 

послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг, що надаються Старокостянтинівським комбінатом 

комунальних підприємств». 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Володимир БОГАЧУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  виконавчого комітету 

міської ради 

29 липня 2021 року № 240 

 

Тарифи на послуги, які передбачені необхідним  

мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, що надаються 

комунальним підприємством комбінатом комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

№ 

з/п 
Назва послуги 

Довжина 

могили, 

(м) 

Вартість, грн, без 

ПДВ 

влітку взимку 

1 Оформлення договору замовлення на 

організацію та проведення поховання, 

свідоцтва про поховання 

 67,30 67,30 

2 Копання могили ручним способом та 

поховання померлого (склад робіт: 

розпушення ґрунту ручним способом, 

викидання ґрунту на бровку, зачищення 

поверхні дна та стінок могили, опускання 

труни з тілом померлого у могилу, 

закопування могили з оформленням 

намогильного насипу, встановлення 

реєстраційної таблички, одноразове 

прибирання території біля могили) 

2,4 1196,60 2261,70 

2,0 844,70 1599,00 

1,6 596,60 1132,30 

1,1 307,40 561,30 

3 Копання могили механізованим способом 

із застосуванням екскаватора та поховання 

померлого (склад робіт: розпушення ґрунту 

механізованим способом із застосуванням 

відбійних молотків при необхідності, 

зачищення дна та стінок могили, опускання 

труни з тілом померлого в могилу, 

закопування таблички, одноразове 

прибирання території біля могили) 

2,4 744,00 1155,10 

2,0 630,50 839,10 

1,6 466,60 613,00 

4 Поховання та підпоховання урни з прахом 

померлого в існуючу могилу 
0,8 444,90 680,90 

 

Надання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів 

державними та комунальними службами (за переліком) згідно з пунктом 

197.1.10 статті 197 Податкового кодексу України звільняється від 

оподаткування. 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету   

Старокостянтинівської міської ради            підпис               Наталія ШАБЕЛЬНИК 


