СТАВИЩЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
Від 17 лютого 2017 р.

№ 38
смт Ставище

Про встановлення тарифів (цін) на предмет
ритуальної належності та ритуальних послуг,
які надає Ставищенське ЖКП
Розглянувши клопотання Ставищенського житлово-комунального підприємства від
14.02.2017 р., щодо встановлення тарифів на предмети ритуальної належності, керуючись ст.
10 Закону України ʺПро поховання та похоронну справуʺ, п.п. 2 п. ʺаʺ ст. 28 Закону України
ʺПро місцеве самоврядування в Україніʺ, наказ Держкомітету України з питань житловокомунального господарства №194 від 19.11.2003 р. ʺПро затвердження єдиної методики
визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів
ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належностіʺ, виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити з 17 лютого 2017 року такі тарифи (ціни) на предмети ритуальної
належності та ритуальні послуги, які надає Ставищенське житлово-комунальне
підприємство:
1.1. Тарифи (ціни) на предмети ритуальної належності:
- труна стандартна – від 710,00 до 1200,00 грн.;
- ритуальний вінок – від 90,00 до 150,00 грн.;
- стрічка похоронна з написом - від 10,00 до 50,00 грн.;
- табличка з написом – від 20,00 до 40,00 грн.;
- хрест дерев’яний намогильний – від 250,00 до 350,00 грн.;
- хрест металевий – від 200,00 до 280,00 грн.;
- хустка носова – від 5,00 до 15,00 грн.;
- хустка звичайна - від 10,00 до 20,00 грн.;
- тюль ритуальна – від 60,00 до 90,00 грн.;
- рушник ритуальний – від 30,00 до 50,00 грн.;
1.2. Тарифи (ціни) на послуги ритуальної належності:
1.2.1 Виділення місць для поховань (підпоховання);
- для жителів селища – 100,00 грн.;
- для інших громадян України – 200,00 грн.;
1.2.2. Могила:
- копання та закопування ями – 700,00 грн.;
- винесення з будинку та опускання труни з тілом померлого – 800,00 грн.;
- монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу
могилу – 400,00 грн.;
1.2.3. Авто послуги (катафалк) – 400,00 грн.;
1.2.4. Музичний супровід (аудіо супровід) – 400,00 грн.;
1.2.5. Авто послуги (перевезення пасажирів) – 400,00 грн./2 год.;

1.2.6. Послуги по доставці труни з тілом померлого у морг (Тараща) – 800,00 грн.;
1.2.7. Догляд за місцем поховання – 100,00 грн./міс.
2. Ставищенському житлово-комунальному підприємству, при зміні вартості
матеріальних затрат, регулювати ціну в межах встановленої законодавством рентабельності.
3. Рішення виконавчого комітету № 10 від 28.01.2014 р. «Про встановлення тарифів
(цін) на предмети ритуальної належності та ритуальні послуги, які надає Ставищенське
ЖКП» визнати таким, що втратило чинність.
4. Ставищенському ЖКП забезпечити у доступному для огляду місці перелік
ритуальних послуг із зазначенням вартості.
5. Організацію та виконання покласти на начальника Ставищенського ЖКП
Слизченка В.С.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови
Говоруна М.М.

Селищний голова

В.Я.Кошинський

