
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від __ _________ 2020 року  № ____ 

м. Олександрія 
 

Про надання дозволу на застосування вартості 
робіт ритуальних послуг для забезпечення 
безоплатного поховання померлих (загиблих) 
учасників бойових дій і інвалідів війни, осіб, які 
мають особливі заслуги та особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, та необхідного 
мінімального переліку окремих видів 
ритуальних послуг  
 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.ст. 9, 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», Порядку безоплатного 
поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, учасників бойових дій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 2004 року № 1445, враховуючи клопотання КП «Ритуал» 
від 29.05.2020 № 92 та висновки управління економіки міської ради від 20.05.2018 № 973, 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Дозволити з ____________ 2020 року застосувати вартість робіт ритуальних послуг 

для забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій і 
інвалідів війни та осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, згідно з додатком 1. 

 
2. Дозволити з ____________ 2020 року застосувати вартість робіт необхідного 

мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг згідно з додатком 2. 
 
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 17 травня 

2018 року № 307 «Про надання дозволу на застосування вартості робіт ритуальних послуг 
для забезпечення безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій і 
інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, та необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг».  

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Некрасова А.В. 
 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ___________ 2020 року № _____ 

 
Вартість ритуальних послуг, 

визначених для забезпечення безоплатного поховання  
померлих (загиблих) учасників бойових дій і інвалідів війни, 

осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 
 

№ 
з/п Найменування послуг Одиниця 

виміру 
Вартість, 

(грн) 
1 2 3 4 

1. Оформлення договору – замовлення на організацію та 
проведення поховання 

Одна 
послуга 26,34 

2. Доставка предметів похоронної належності  в межах міста Одна 
доставка 396,40 

3. Копання ями (літній період) Одна 
послуга 1609,19 

4. Копання ями (зимовий період) Одна 
послуга 2210,70 

5. Надання транспортних послуг (один автокатафалк) в межах 
міста (згідно з договором) 

Одна 
послуга 350,00 

6. Перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до 
моргу, з будинку (квартири), моргу, до місця поховання 

Одна 
послуга 528,52 

7. Організатор поховання Одна 
послуга 237,45 

8. Надання труни стандартної Одна труна 988,66 
9. Надання вінка похоронного «колос пухнастий» Один вінок 135,44 

10. Надання траурної стрічки (з написом чи без нього) Одна 
стрічка 23,44 

11. Опускання труни з тілом Одна 
послуга 72,21 

12. Засипка ями (літній період) Одна 
послуга 512,52 

13. Засипка ями (зимовий період) Одна 
послуга 672,82 

14. Надання транспортних послуг – один автобус супроводження 
(згідно з договором) 

Одна 
послуга 425,00 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від ___________ 2020 року № _____ 

 
Вартість робіт необхідного мінімального переліку  

окремих видів ритуальних послуг 
 

№ 
з/п Найменування послуг Одиниця 

виміру 
Вартість, 

(грн) 
1 2 3 4 
1. Оформлення договору – замовлення на організацію та 

проведення поховання 
Одна 

послуга 26,34 

2. Оформлення свідоцтва про поховання Одна 
послуга 64,77 

3. Копання ями (літній період) Одна 
послуга 1609,19 

4. Копання ями (зимовий період) Одна 
послуга 2210,70 

5. Опускання труни з тілом Одна 
послуга 72,21 

6. Засипка ями (літній період) Одна 
послуга 512,52 

7. Засипка ями (зимовий період) Одна 
послуга 672,82 

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


