
проект

УКРАЇНА

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

червень 2020 року Первомайський №

Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, 
які включені до необхідного мінімального переліку 
окремих видів ритуальних послуг

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Жилсервіс», відповідно до 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.ст. 8, 10 Закону 
України від 10.07.2003 № 1102 «Про поховання та похоронну справу» (зі змінами), 
«Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг», затвердженого 
Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 
19.11.2003 № 193, керуючись п.п.2 п. «а» ст. 28, ч. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Встановити тариф на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального 
переліку окремих видів ритуальних послуг згідно з додатком.
2. Дане рішення набуває чинності з моменту його опублікування.
3. Комунальному підприємству «Жилсервіс» забезпечити оприлюднення цього рішення в 
газеті «Знамя труда» та на офіційному сайті Первомайської міської ради Харківської 
області та її виконавчих органів.
4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Первомайської 
міської ради від 24.04.2017 року № 91 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, 
які включені до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 
голови Антона ОРЄХОВА

Міський голова Микола БАКШЕЄВ



Додаток до рішення 
№__від «___ » _______  2020р.

ТАРИФИ
на ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального переліку

окремих видів ритуальних послуг
№ Найменування послуги Вартість,

грн
1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення 

поховання
15-96

2. Оформлення свідоцтва про поховання 9-87
3. Монтаж намогильної споруди 495-78
4. Демонтаж намогильної споруди 290-86
5. Комплекс робіт з монтажу та демонтажу намогильної споруди 700-70
6. Комплекс робіт з поховання тіла померлого при копанні могили ручним 

способом:
Викопування могили ручним способом, зачищення дна та стінок могили, 
опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, 
формування намогильного насипу та одноразове прибирання території 
біля могили
- влітку
- взимку

921-77
1155-76

7. Викопування могили механізованим способом 
влітку
взимку (відповідно до фактичного промерзання грунту)

388-72
459-59

8. Зачищення дна та стінок могили
Зачищення дна та стінок могили з очікуванням подальшого поховання

218-32
405-55

9. Закопування могили 
влітку
взимку (відповідно до фактичного промерзання грунту)

237-72
246-40

10. Комплекс робіт з поховання тіла померлого при копанні могили 
механізованим способом:
Викопування могили механізованим способом, зачищення дна та стінок 
могили, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування 
могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання 
території біля могили
- влітку
- взимку (відповідно до фактичного промерзання грунту)

946-05
1025-60


