
 
 УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

    «____» __________  2018 року               м. Шепетівка                                 № _____  

 

 

Про встановлення  тарифів на ритуальні 

послуги, що надаються КП «Шепетівське  

ремонтно-експлуатаційне підприємство» 

 
   З метою встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг, 

враховуючи звернення комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство» та надані розрахунки, відповідно до Закону України «Про поховання та 

похоронну справу» та необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 

затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства від 19.11.2003 року № 193, єдиної методики визначення вартості надання 

громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації 

предметів ритуальної належності, затвердженої наказом Державного комітету України з 

питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року № 194 (зі змінами та 

доповненнями), а також наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства 

України № 52 від 03.03.2009 року «Про затвердження норм часу на надання ритуальних 

послуг та виготовлення предметів ритуальної належності», керуючись п.п. 2 п. «а» ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Встановити КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» тарифи на 

ритуальні послуги, які передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів 

ритуальних послуг, згідно з додатком. 

2. Ціни (тарифи) на ритуальні послуги і предмети ритуальної належності, що не входять 

до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, 

встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Встановити загальну вартість послуг на 1 поховання одиноких, безрідних та 

невідомих громадян: 

- на зимовий період  – 2843,25 грн.; 

- на літній період  – 2099,10 грн. 

4. З набуттям чинності даного рішення, рішення  виконкому від 24.03. 2016року № 63 

«Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство» вважати таким, що втратило чинність. 

5. Рішення набуває чинності з ____   ____________ 2018 року. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Вихівського В.Б. та начальника управління житлово-комунального господарства та з 

питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І. 

             Міський голова                            М.Полодюк 

 
 

 



Додаток    

                                                                                                   до рішення виконавчого 

    комітету міської ради 

                                                                                                    від               2018 р.  №  

 

МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК 
необхідних окремих видів ритуальних послуг з метою здійснення  

організації поховання померлих і надання ритуальних послуг 
 

№ 

п/п 

Вид послуг Одиниця 

виміру 

Гранична 

ціна, грн. 

1 Оформлення договору-замовлення на організацію та 

проведення поховання 

1 послуга      8,90 

2 Оформлення свідоцтва на поховання 1 послуга 6,60 

3 Копання могили в літній період (копання могили 

механізованим способом, зачищення дна та стінок могили, 

опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування 

могили з формуванням намогильного насипу, встановлення 

хреста або реєстраційної таблички, одноразове прибирання 

території біля могили) 

    могила 

довж.2,4 м 

довж.2,0 м 

довж.1,6м 

довж.1,1м 

 

 

405,75 

343,15 

215,65 

   139,40 

4 Копання могили в зимовий період (копання могили 

механізованим способом, зачищення дна та стінок могили, 

опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування 

могили з формуванням намогильного насипу, встановлення 

хреста або реєстраційної таблички, одноразове прибирання 

території біля могили) 

    могила 

довж.2,4 м 

довж.2,0 м 

довж.1,6м 

довж.1,1м 

 

 

1149,90 

    961,95 

    571,20 

    350,60 

5 Копання могили в літній період (копання могили вручну, 

зачищення дна та стінок могили, опускання труни з тілом 

померлого в могилу, закопування могили з формуванням 

намогильного насипу, встановлення хреста або 

реєстраційної таблички, одноразове прибирання території 

біля могили) 

    могила 

довж.2,4 м 

довж.2,0 м 

довж.1,6м 

довж.1,1м 

 

 

890,95 

742,70 

432,10 

259,90 

6 Копання могили в зимовий період (розробка землі вручну 

при промерзанні,копання могили вручну, зачищення дна та 

стінок могили, опускання труни з тілом померлого в 

могилу, закопування могили з формуванням намогильного 

насипу, встановлення хреста або реєстраційної таблички, 

одноразове прибирання території біля могили) 

    могила 

довж.2,4 м 

довж.2,0 м 

довж.1,6м 

довж.1,1м 

 

 

1479,10 

1233,00 

  717,10 

  431,50 

 

 

 

Додаткові послуги: 

  

1 Доставка похоронних атрибутів (авто катафалк ГАЗ 53)   

 по місту 1 послуга 206,40 

 селище Косецьке 1 послуга 317,15 

 1.1 Доставка похоронних атрибутів (автокатафалк  КАВЗ-

685) 

  

 по місту 1 послуга 231,10 

 селище Косецьке 1 послуга 370,00 

 

 

2 Послуги автотранспорту на похорон автокатафалки      

( автокатафалк.ГАЗ-53) 

  

 по місту 1 послуга 516,00 

 селище Косецьке 1 послуга 577,85 



    

3  автокатафалк.КАВЗ 685 на похорон    

 по місту 1 послуга 577,75 

 селище Косецьке 1 послуга 675,80 

4  Автобус ПАЗ по супроводу    

 по місту 1 послуга 604,00 

 селище Косецьке 1 послуга 705,15 

5 Доставка померлих безрідних та невідомих осіб в морг 

автокатафалком 

1 послуга 412,80 

      Прим. До зимового періоду відносяться місяці з 1 грудня по 15 березня включно. 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                            В. Рачук 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до проекту рішення  виконавчого комітету Шепетівської міської ради 

«Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП 

«Шепетівське ремонтно-експлуатаційе підприємство» 
 

І. Визначення проблеми 
Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання: 

Відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального 

господарства ,,Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України 

,,Про поховання та похоронну справу” від 19 листопада 2003 року №193 затверджено 

необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг.  

 Статтею 10 Закону України ,,Про поховання та похоронну справу” від 10 липня 2003 

року №1102-IV передбачено здійснення  надання ритуальних послуг відповідно до 

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, визначеного пунктом 2 

частини другої статті 8 цього Закону, ритуальними службами або за договором суб’єктами 

господарювання інших форм власності. Вартість таких послуг встановлюється в порядку і в 

межах, визначених законодавством, виконавчим органом міської ради.  

 На сьогоднішній день в м. Шепетівка  діючі ціни на ритуальні послуги для населення, 

затверджені рішенням  виконавчого комітету Шепетівської міської ради 24.03.2016р. № 63 

«Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство»,  не відповідають їх реальній собівартості  і є збитковими.    

 

Причини виникнення проблеми: 

• Незадовільний фінансовий стан  діяльності КП "Шепетівське РЕП"    

• Існуюча вартість послуг не відшкодовує реальні витрати підприємства. 

• Зростання фактичних витрат в порівнянні з витратами в діючих тарифах на ритуальні 

послуги, а саме: - підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1378, 00 гривень 

до 3723,00 гривень ( в 2.7 рази); - зростання вартості   паливно мастильних матеріалів 

, енергоносіїв, збільшення сум податків, тощо 

Підтвердження важливості проблеми: 

Важливість  проблеми при встановленні тарифів на ритуальні послуги полягає в 

необхідності встановлення економічно - обґрунтованих тарифів, недопущення збитковості 

комунального підприємства 

 

Показники існування та масштабу проблеми 

Назва показника Одиниця виміру Значення Джерело даних 



Збитки підприємства 

у разі не прийняття 

економічно-

обгрунтованих 

тарифів 

тис.грн. 271.7 КП "Шепетівське 

РЕП" 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Держава так  

Громадяни так  

Суб’єкти господарювання так  

у тому числі суб’єкти малого підприємництва так  

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів: 

Проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки 

виключно до компетенції органів місцевого самоврядування належить повноваження щодо 

затвердження,  тарифів для комунальних підприємств, згідно  абзацу 1, ст. 10 Закону України 

"Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 р. із змінами та доповненнями 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних 

актів: 

Дану проблема не може бути вирішенна за допомогою діючого регуляторного акта, а саме 

рішення виконкому Шепетівської міської ради № 63 від 24.03.2016р., оскільки затвердженні 

тарифи на сьогодні є збитковими для комунального підприємства. 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 
Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми: 

•  встановлення економічно - обґрунтованої вартості ритуальних послуг 

• дотримання вимог законодавства щодо встановлення тарифів на ритуальні послуги 

відповідно до мінімального переліку  окремих видів ритуальних послуг 

•  забезпечення беззбиткової діяльності КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство» в частині надання ритуальних послуг. 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 
1.Визначення альтернативних способів 

  

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

 

Збереження діючого регуляторного акта ( Рішення 

виконавчого комітету № 63 від 24 березня 2016 року «Про 

встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються 

КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» 

Альтернатива 2 

 

Виділення дотації з міського бюджету на покритті різниці 

тарифів  на ритуальні послуги 

Альтернатива 3 

 

Прийняття даного регуляторного акта 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

 

Відсутні      Соціальна напруга, в 

зв’язку з невиплатою 

заробітної плати   



працівникам комунального 

підприємства                                                                                                      

Альтернатива 2 

 

Відсутні Витрати  з міського 

бюджету на надання 

дотації  на відшкодування 

різниці в тарифах на 

ритуальні послуги ( 

близько 271,7 тис.грн.) 

Альтернатива 3 Встановлення економічно -
обгрунтованих тарифів на 
ритуальні послуги 

Витрати робочого часу , 
пов’язані з підготовкою та 
прийняттям регуляторного 
акта. 
Витрати на оприлюднення 
регуляторного акта.( 
5000,00 грн.) 

 

 

  

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

 Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

 

Відсутні Витрати на поховання 

померлих по існуючих 

тарифах ( в середньому на 

1 поховання  1159,8 грн * 

550 ( поховань за рік)  = 

637890, 00 грн.) 

Альтернатива 2 

 

Відсутні Витрати на поховання 

померлих по існуючих 

тарифах ( в середньому на 

1 поховання  1159,8 грн * 

550 ( поховань за рік)  = 

637890, 00 грн.) 

Альтернатива 3 Гарантування належного 
поховання померлих шляхом 
своєчасного й у повному 
обсязі надання окремих видів 
ритуальних послуг 

Збільшення вартості  за 
ритуальні послуги в 1,45 
рази. ( в середньому на 1 
поховання 1685,05* 550 ( в 
середньому поховань за рік 
= 926777,50 грн.) 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Альтернатива 1 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, 

одиниць 

- - 1 - 1 

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

відсотків 

0% 0% 100 % 0% 100,00% 

Альтернатива 2 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів - - 1 - 1 



господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, 

одиниць 

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

відсотків 

0% 0% 100 % 0% 100,00% 

Альтернатива 3 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, 

одиниць 

- - 1 - 1 

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

відсотків 

0% 0% 100 % 0% 100,00% 

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

 

Відсутні Збитки КП «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне 

підприємство»  від 

надання ритуальних 

послуг складатимуть 

близько 271,7 тис.грн. 

Альтернатива 1 

 

Відсутні Відсутні 

Альтернатива 3 Забезпечення 

беззбитковості діяльності 

комунального 

підприємства в частині 

надання ритуальних 

послуг 

Відсутні 

 

Контрольний перелік питань для оцінки регуляторного впливу на конкуренцію 

Категорія впливу Відповідь 

Так Ні 

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників 

Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція: 

- Ні 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку 

товарів чи послуг; 

- Ні 

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу  

погодження підприємницької діяльності із органами влади; 

- Ні 

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати 

товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку); 

- Ні 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього; - Ні 

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання 

робіт, надання послуг або інвестицій. 

- Ні 

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати 

 Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція: 

- Ні 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та 

послуги; 

- Ні 

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати - Ні 



маркетинг їх товарів чи послуг; 

3. Встановлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу 

окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого 

рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані 

споживачі; 

- Ні 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємств порівняно 

з іншими (зокрема, внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих 

та нових учасників ринку). 

- Ні 

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції 

 Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція: 

- Ні 

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання; - Ні 

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги 

виробництва чи реалізації, ціни та витрати підприємств. 

- Ні 

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації 

 Такий наслідок може мати місце, якщо регуляторна пропозиція: 

- Ні 

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати, у кого купувати товар; - Ні 

2. Знижує мобільність споживачів внаслідок підвищення прямих або 

непрямих витрат на заміну постачальника; 

- Ні 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для прийняття 

раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів 

- Ні 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

Рейтинг  

результативності  

( досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативност

і(за 

чотирибальною 

системою 

оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала 

 

 

 

Альтернатива 1 

 

1 - цілі 

прийняття 

регуляторного 

акта не можуть 

бути досягнуті 

(проблема 

продовжує 

існувати) 

Проблема продовжує існувати, збитки 

комунального підприємства від надання 

ритуальних послуг складатимуть близько 271,7 

тис.грн. 

  

Альтернатива 2 

 

2 (цілі 

прийняття 

регуляторного 

акта можуть 

бути досягнуті 

повною мірою 

(проблема 

більше існувати 

не буде) 

 Цілі регулювання можуть бути досягнуті 
частково.  Недостатність коштів в місцевому 
бюджеті не забезпечать відшкодування різниці 
тарифів на ритуальні послуги. 

 

Альтернатива 3 

 

4 (цілі 
прийняття 
регуляторного 
акта можуть 
бути досягнуті 
повною мірою 
(проблема 
більше існувати 
не буде) 

Цілі прийняття регуляторного акта будуть 
досягнуті повною мірою; прийняття рішення 
відповідає вимогам чинного законодавства, 
встановлює економічно-обгрунтовані тарифи на 
ритуальні послуги, що в свою чергу забезпечить  
беззбиткової діяльності підприємства та наданню 
якісних та в належні терміни ритуальні послуги.  

 



Рейтинг 
результативнос
ті 

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 
відповідного місця 
альтернативи у 
рейтингу 

Альтернатива 3 Органи місцевого 
самоврядування: 
Встановлення 
економічно -
обгрунтованих 
тарифів на ритуальні 
послуги 
Громадяни: 
Гарантування 
належного поховання 
померлих шляхом 
своєчасного й у 
повному обсязі 
надання окремих 
видів ритуальних 
послуг 
Суб'єкти 
господарювання: 
Забезпечення 
беззбитковості 
діяльності 
комунального 
підприємства в 
частині надання 
ритуальних послуг 

Органи місцевого 
самоврядування: 
Витрати робочого часу , 
пов’язані з підготовкою 
та прийняттям 
регуляторного акта. 
Витрати на 
оприлюднення 
регуляторного акта.( 
5000,00 грн.) 
Громадяни: 
Збільшення вартості  за 
ритуальні послуги в 1,5 
рази. ( близько 1685,05 
грн. на 1 похорон * 550 ( 
ввередньому  за рік = 
926777,5 грн.) 
Суб'єкти 
господарювання: 
Відсутні 
Витрати: Сумарні 
витрати, грн: 931777,5 
тис.грн. 
 

Забезпечення 
беззбитковості 
комунального 
підприємства,  надання 
послуг по похованню 
померлих вчасно та  на 
належному рівні. 

Альтернатива 2 Органи місцевого 
самоврядування: 
Відсутні 
Громадяни: 
Відсутні 
Суб'єкти 
господарювання: 
Відсутні 

Органи місцевого 
самоврядування: 
Витрати  з міського 
бюджету на надання 
дотації  на відшкодування 
різниці в тарифах на 
ритуальні послуги ( 
близько 271,7 тис.грн.) 
Громадяни: 
Витрати на поховання 
померлих по існуючих 
тарифах ( в середньому 
на 1 поховання  1159,8 
грн * 550 ( поховань за 
рік)  = 637890, 00 грн.) 
Суб'єкти 
господарювання: 
Витрати:  
Відсутні  
Сумарні витрати, грн:  
909590, 00 грн. 

Відсутність коштів  в 
місцевому бюджеті на 
відшкодування різниці в 
тарифах на ритуальні 
послуги. 

Альтернатива 1 Органи місцевого 
самоврядування: 
Відсутні 
Громадяни: 
Відсутні 
Суб'єкти 
господарювання: 
Відсутні 

Органи місцевого 
самоврядування: 
Соціальна напруга, в 
зв’язку з невиплатою 
заробітної плати   
працівникам 
комунального 
підприємства                                                                                                      
Громадяни: 
Витрати на поховання 
померлих по існуючих 

Зростання збитків 
комунального 
підприємства, що 
призведе до надання 
послуг по похованню 
померлих не вчасно і 
неналежної якості. 
Затримка у виплаті 
заробітної плати 
працівникам  
комунального 



тарифах ( в середньому 
на 1 поховання  1159,8 
грн * 550 ( поховань за 
рік)  = 637890, 00 грн.) 
Суб'єкти 
господарювання: 
Збитки КП «Шепетівське 
ремонтно-експлуатаційне 
підприємство»  від 
надання ритуальних 
послуг складатимуть 
близько 271,7 тис.грн. 
Сумарні витрати, 
грн:909590,00 грн. 

підприємства 

 
 
 
 
 
 

Рейтинг Аргументи щодо переваги 
обраної альтернативи/причини 
відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 
регуляторного акта 

Альтернатива 3 Дана альтернатива є найбільш 
привабливою, оскільки  
комунальне підприємство уникне 
збитків від надання ритуальних 
послуг, послуги по похованню 
будуть надаватися вчасно в повній 
мірі і якісно, цілі прийняття даного 
регуляторного акта будуть 
досягнуті в повній мірі, буде 
досягнуто баланс інтересів органів 
місцевого самоврядування, 
комунального підприємства та 
населення міста 

Зміни до чинного 
законодавства, зокрема  
Закону України ,,Про поховання 
та похоронну справу”, значне 
підвищення паливно-
мастильних матеріалів, 
енергоносіїв, збільшення рівня 
мінімальної заробітної плати 
 

Альтернатива 2 Цілі регулювання можуть бути 
досягнуті частково, недостатність 
коштів в міському бюджеті на 
відшкодування тарифів на 
ритуальні послуги. 

Зміни до чинного 
законодавства, зокрема  
Закону України ,,Про поховання 
та похоронну справу”, значне 
підвищення паливно-
мастильних матеріалів, 
енергоносіїв, збільшення рівня 
мінімальної заробітної плати 
 
 

Альтернатива 1 У разі неприйняття даного 
регуляторного акта , збитки 
комунального підприємства, що 
надає ритуальні послуги  будуть 
сягати близько 271,7 тис.грн., 
послуги по похованню будуть 
надаватися не вчасно та на 
належному рівні.  

Зміни до чинного 
законодавства, зокрема  
Закону України ,,Про поховання 
та похоронну справу”, значне 
підвищення паливно-
мастильних матеріалів, 
енергоносіїв, збільшення рівня 
мінімальної заробітної плати 
 
 

Таким чином для реалізації обрано альтернативу 3 - встановлення економічно-

обгрунтованих тарифів на ритуальні послуги, що дозволить КП «Шепетівський РЕП» 

працювати беззбиткову, надавати послуги по похованню вчасно та належної якості.   



 

У. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми. 
 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна 

розв’язати проблему 

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом затвердження  рішення  

виконавчого комітету Шепетівської міської ради «Про встановлення тарифів на ритуальні 

послуги, що надаються КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство» 

 Даним рішенням  передбачається встановити вартість ритуальних послуг відповідно 

до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг за економічно-

обгрунтованими тарифами . 

Порівняльна таблиця 

Назва послуги Тариф діючий ,  грн Розрахунковий 

тариф, грн 

 (+) збільшення 

(-) зменшення  

 

Оформлення договору-

замовлення на організацію 

та проведення поховання  

4,35 8,90 +4,30 

Оформлення свідоцтва на 

поховання 

3,20 6,60 +3,40 

Копання могили в літній період механізованим способом (копання могили механізованим 

способом, зачищення дна та стінок могили,опускання труни з тілом померлого в могилу, 

закопування могили з формуванням намогильного насипу, встановлення хреста або реєстраційної 

таблички та одноразове прибирання території біля могили) : 

Довжина могили 2,4м 268,25 405,75 +139,50 

Довжина могили 2,0м 226,85 343,15 +116,30 

Довжина могили 1,6м 142,35 215,65 +73,30 

Довжина могили 1,1м 91,90 139,40 +47,50 

Копання могили в зимовий період механізованим способом (копання могили механізованим 

способом, зачищення дна та стінок могили,опускання труни з тілом померлого в могилу, 

закопування могили з формуванням намогильного насипу, встановлення хреста або реєстраційної 

таблички та одноразове прибирання території біля могили) : 

Довжина могили 2,4м 749,30 1149,90 + 400,60 

Довжина могили 2,0м 626,85 961,95 +335,10 

Довжина могили 1,6м 372,15 571,20 +199,05 

Довжина могили 1,1м 228,40 350,60 +122,20 

Копання могили в літній період ручним способом (копання могили вручну, зачищення дна та 

стінок могили,опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили з формуванням 

намогильного насипу, встановлення хреста або реєстраційної таблички та одноразове прибирання 

території біля могили) : 

Довжина могили 2,4м 588,35 890,95 +302,60 

Довжина могили 2,0м 490,50 742,70 +252,20 

Довжина могили 1,6м 285,40 432,10 +146,70 

Довжина могили 1,1м 171,70 259,90 +88,80 

Копання могили в зимовий період ручним способом (копання могили вручну, зачищення дна та 

стінок могили,опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили з формуванням 

намогильного насипу, встановлення хреста або реєстраційної таблички та одноразове прибирання 

території біля могили) : 

Довжина могили 2,4м 976,90 1479,10 +502,20 

Довжина могили 2,0м 814,25 1233,00 +418,75 

Довжина могили 1,6м 473,75 717,10 +243,35 

Довжина могили 1,1м 285,00 431,50 +146,50 

Додаткові послуги    

Доставка похоронних    



атрибутів (авто катафалк 

ГАЗ 53) 

по місту 143,45 206,40 +62.95 

селище Косецьке 223,85 317,15 +93,30 

2.1.Доставка похоронних 

атрибутів (автобус КАВЗ-

685) 

   

по місту * 231,10 * 

селище Косецьке * 370,00 * 

2.2.Послуга авто катафалк ( 

автом.ГАЗ-53) 

   

по місту 358,65 516,00 +157,35 

селище Косецьке 400,40 577,85 +177,45 

2.3. авто катафалк КАВЗ 685 

на похорон 

   

 по місту * 577,75 * 

селище Косецьке * 675,80 * 

2.4. Послуга по супроводу 

(автобус ПАЗ ) 

   

по місту 475,95 604,00 +128,05 

селище Косецьке 561,85 705,15 +143,30 

Доставка померлих 

безрідних та невідомих осіб 

в морг автокатафалком 

* 412,80 * 

Загальна вартість послуг на 

1 поховання одиноких, 

безрідних та невідомих 

громадян 

   

На зимовий період 1783,85 2843,25 +1059,40 

На літній період 1302,80 2099,10 + 796,30 

 

Заходи, які мають  здійснити органи влади для впровадження  даного регуляторного 

акта: 

Для впровадження даного регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні 

заходи: 

1. Провести громадські слухання з керівниками, спеціалістами виконавчого комітету 

міської ради,  КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство», членами 

виконавчого комітету,  територіальною громадою міста. 

2. Забезпечити інформування громадськості про  регуляторний акт шляхом його 

оприлюднення в засобах масової інформації  в мережі Інтернет – на офіційному веб – 

сайті міської ради.   

3.Прийняття рішення на  засіданні  виконавчого комітету Шепетівської міської  ради. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 
Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у 

загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 

10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів 

малого підприємництва здійснено згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу 

впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).Додаток 1. 

 

УІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта. 
Запропонований термін дії акта: 



Термін дії даного регуляторного акта необмежений 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта: 

 Даний регуляторний акт приймається на необмежений період , до нього можуть 

вноситися зміни та доповнення за підсумками  відстеження результативності регуляторного 

акта або у разі змін в законодавстві  стосовно надання ритуальних послуг . 

 

УІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта. 
Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути 

охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має 

змінитися за вимірюваний період: 

№ Назва показника Одиниця 

виміру 

1 Надано послуг з поховання Один. 

2 Вартість наданих ритуальних послуг грн. 

3 Витрати населення на одне поховання грн. 

4 Кількість поховань  бездомних, невідомих 

поховань за рахунок місцевого бюджету 

один. 

5 Показники фактичної прибутковості 

(збитковості) надання ритуальних послуг 

грн. 

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта. 
Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта: 

до набрання чинності 

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта: 

 Через рік після набрання чинності даного регуляторного акта 

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта: 

Через три роки після проведення  повторного відстеження. 

Метод проведення відстеження результативності: 

Статистичний 

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності: 

Статистичні 

 

 
Начальник управління житлово-комунального 

господарства та з питань регулювання земельних 

відносин                                                                                                        П.Цвіркун 

 

 

Головний спеціаліст відділу підприємництва 

та аналізу управління економічного розвитку                                          С.Полодюк        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до  проведення аналізу впливу 

регуляторного акта 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест) 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки 

впливу регулювання 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого 

підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для 

здійснення регулювання, проведено розробником у період з  01березня  2018 р. по 12  березня 

2018 р. 

№ Вид консультації (публічні консультації 

прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі 

тощо), інтернет-консультації прямі 

(інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), 

запити (до підприємців, експертів, науковців 

тощо) 

Кількість 

учасників 

консульта

цій, осіб 

Основні результати 

консультацій (опис) 

1 Консультація 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Аналіз складових   

тарифу на встановлення 

тарифу на ритуальні 

послуги та визначення 

впливу на споживачів 

даного виду послуг. 

 

 2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та 

малі): 

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 (одиниць), у 

тому числі малого підприємництва 1 (одиниць) ; 

питома вага суб'єктів малого  та мікропідприємств підприємництва у загальній кількості 

суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 

№ Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за 

п'ять років 

Оцінка “прямих” витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

1 Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, машин, 

механізмів) 

0 0 0 



2 Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний 

облік у визначеному органі 

державної влади чи місцевого 

самоврядування 

0 0 0 

3 Процедури експлуатації 

обладнання (експлуатаційні 

витрати - витратні матеріали) 

0 0 0 

4 Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

0 0 0 

5 Інші процедури  (уточнити) 0 0 0 

6 Разом, гривень 0 0 0 

7 Кількість суб'єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

1 

8 Сумарно, гривень   0 0 0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

9 Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання   

0 0 0 

10 Процедури організації 

виконання вимог регулювання 

0 0 0 

11 Процедури офіційного 

звітування 

0 0 0 

12 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

0 0 0 

13 Інші процедури (уточнити) 0 0 0 

 не передбачено 0 0 0 

14 Разом, гривень  0 0 

15 Кількість суб'єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

1 

16 Сумарно, гривень 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

на адміністрування регулювання для суб'єктів малого і мікропідприємництва 

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного 

відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до 

процесу регулювання. 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання: 

Шепетівська міська рада (новий) 

Процедура 

регулювання суб'єктів 

малого і 

мікропідприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб'єкта 

господарювання) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедур

у 

Вартість часу 

співробітника 

органу державної 

влади відповідної 

категорії 

(заробітна плата) 

Оцінка кількості 

процедур за рік, 

що припадають 

на одного 

суб'єкта 

Оцінка 

кількості 

суб'єктів, що 

підпадають під 

дію процедури 

регулювання 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання* (за рік), 

гривень 

Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

0 0 0 0 0 

Поточний контроль за 

суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі камеральні 

0 0 0 0 0 

Поточний контроль за 

суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі виїзні 

0 0 0 0 0 

Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання 

0 0 0 0 0 

Реалізація одного 

окремого рішення 

щодо порушення 

вимог регулювання 

0 0 0 0 0 

Оскарження одного 

окремого рішення 

суб’єктами 

господарювання 

0 0 0 0 0 

Підготовка звітності 

за результатами 

регулювання 

0 0 0 0 0 

Разом за рік Х Х Х Х 0 

Сумарно за п'ять років Х Х Х Х 0 

 



4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на 

виконання вимог регулювання 

№ Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий), гривень 

За п'ять років, гривень 

1 Оцінка “прямих” витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання 

0 0 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур 

для суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування 

0 0 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого  регулювання 

0 0 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

0 0 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

0 0 

 

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва 

щодо запропонованого регулювання 

Процедура, що потребує корегування Корегуючий механізм 

не передбачено не передбачено 

Показник Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання 

запланованого 

регулювання за перший 

рік, гривень  

Сумарні витрати 

малого підприємництва 

на виконання 

запланованого 

регулювання за п'ять 

років, гривень 

Заплановане регулювання 0 0 

За умов застосування компенсаторних 

механізмів для малого підприємництва 

не передбачено не передбачено 

Сумарно: зміна вартості регулювання 

малого підприємництва 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


