
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 

м. Олександрія 
 

Про  внесення   змін  до  рішення   виконавчого 
комітету   від   05  червня   2020    року   №  291 
«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, у зв’язку з Указом Президента України № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами  та враховуючи лист Олександрійської 
районної військової адміністрації від 21 березня 2022 року «Про організацію поховань», 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
            1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 05 червня 2020 року № 291 «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, а саме: доповнити додаток 1 
Вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного поховання померлих 
(загиблих) учасників бойових дій і інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги та 
особливості трудові заслуги перед Батьківщиною та викласти його в новій редакції 
(додається). 

 
2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з дати його прийняття. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Гугленка Ю.О. 
 
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету   Сергій ЗАВАЛІЙ 



                                                             Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  

                                                                                            від       березня 2022 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 
послуга 

396,40 

3. Послуга по доставці замовникові ритуальних 
атрибутів для організації поховань на 1 км (за межі 
міста) 

1 км 10,20 

4. Копання ями (літній період) Одна 
послуга 

1609,19 

5. Копання ями (зимовий період) Одна 
послуга 

2210,70 

6.  Надання транспортних послуг (один катафалк) в 
межах міста (згідно з договором) 

Одна 
послуга 

350,00 

7. Надання транспортних послуг (один катафалк) за 
межами міста (згідно з договором) 

1 км 10,00 

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

Одна 
послуга 

528,52 

9. Організатор поховань Одна 
послуга 

237,45 

10. Надання труни стандартної Одна труна 988,66 
11. Надання вінка похоронного «колос пухнастий» Один вінок 135,44 
12. Надання вінка похоронного « Глобус» Один вінок 550,07 
13.  Надання траурної стрічки (з написом чи без нього) Одна стрічка 23,44 
14. Опускання труни з тілом Одна 

послуга 
72,21 

15. Засипка ями (літній період) Одна 
послуга 

512,52 

16. Засипка ями (зимовий період) Одна 
послуга 

672,82 

17. Надання транспортних послуг – один автобус 
супроводження в межах міста (згідно з договором) 

Одна 
послуга 

425,00 

18. Надання транспортних послуг – один автобус 
супроводження за межами міста (згідно з договором) 

1 км 23,39 

 
Примітка: Даний перелік послуг та вартість може застосовуватись при укладанні договорів 
щодо поховання військовослужбовців, загиблих під час відбиття збройної агресії Російської 
Федерації.  
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету   Сергій ЗАВАЛІЙ 


