
 

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

___________  2021 року                              м. Шепетівка                                        №   
 
Про встановлення  тарифів на ритуальні 
послуги, що надаються КП «Шепетівське  
ремонтно-експлуатаційне підприємство  
Шепетівської міської ради» 
 
 

   З метою встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг, 
враховуючи звернення комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 
підприємство Шепетівської міської ради» (лист вих.№228 від 06.09.2021р.) 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 Шепетівської 
міської ради» тарифи на ритуальні послуги, які передбачені необхідним мінімальним 
переліком окремих видів ритуальних послуг (додаток 1). 

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 витрат на похоронні послуги на 1 поховання  невідомих 
та безрідних осіб: 

- на зимовий період    – 4792,60 грн.; 
- на літній період        – 3455,90 грн. (додаток 2). 

4. З набуттям чинності даного рішення, рішення  виконавчого комітету міської ради від 
16.05.2019 року № 144 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що 
надаються КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 
міської ради» вважати таким, що втратило чинність. 

5. Рішення набуває чинності з       …     2021 року. 
 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Ялоху І.С. 
та начальника управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської 
ради Гудзика Ю.А. 

                 Міський голова                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 



Додаток  1 
                                                                                                   до рішення виконавчого 

    комітету міської ради 
                                                                                                    від               .2021 р.  №   

 
МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК 

необхідних окремих видів ритуальних послуг з метою здійснення  
організації поховання померлих та надання ритуальних послуг 

 
№ 
з/п 

Вид послуг Одиниця 
 виміру 

Вартість, грн. 
діючий  
тариф 

новий  
тариф 

1 Оформлення договору-замовлення на 
організацію та проведення поховання 

1 послуга 10,00      13,70 

2 Оформлення свідоцтва на поховання 1 послуга 7,40 10,10 
3 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, одноразове прибирання території 
біля могили) 

    могила 
довж.2,4 м 
довж.2,0 м 
довж.1,6 м 
довж.1,1 м 
 

 
567,50 
480,55 
303,40 
197,10 

 
660,80 
559,70 
354,00 
 230,20 

4 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, одноразове прибирання території 
біля могили) 

    могила 
довж.2,4 м 
довж.2,0 м 
довж.1,6 м 
довж.1,1 м 
 

 
1693,70 
1416,95 
841,65 
516,80 

 
1997,50 
1671,00 
992,80 
609,60 

5 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, одноразове 
прибирання території біля могили) 

    могила 
довж.2,4 м 
довж.2,0 м 
довж.1,6 м 
довж.1,1 м 
 

 
1359,70 
1133,50 
659,50 
396,80 

 
1610,00 

   1342,30 
780,90 
469,80 

6 Копання могили в зимовий період ручним 
способом (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.1,6 м 
довж.1,1 м 
 

 
2257,40 
1881,70 
1094,80 
658,50 

 
2673,00 
2228,30 
1296,40 
778,70 

 Додаткові послуги:    
1 1.1.Доставка похоронних атрибутів 

автокатафалком ГАЗ-53, КАВЗ-685 
   

 по місту 1 послуга 302,85 334,70 
 1.2. Доставка похоронних атрибутів 

автокатафалком  RENO MASTER 
   



 по місту 1 послуга  315,00 
2 Послуги автотранспорту на похорон:    
 2.1. автокатафалк  ГАЗ-53,КАВЗ-685    
                                                                    по 

місту 
1 послуга 688,30 760,70 

 2.2.автокатафалк.RENO MASTER    
                                                                    по 

місту 
1 послуга  716,00 

 2.3. автобус ПАЗ по супроводу     
                                                                    по 

місту 
1 послуга 845,85 876,60 

     
3 Доставка померлих (безрідних та невідомих 

осіб) в морг  
1 послуга 495,60 547,70 

4 Послуга з перенесення труни з тілом 
покійного  додому, квартири, церкви, моргу 
тощо, завантаження в автокатафалк, 
перенесення до місця поховання (4-и 
робітника з ритуальних послуг) 

1 послуга 816,80 962,80 

5 Догляд за могилою (одноразове прибирання):    
одинарне поховання 1 послуга 66,30 106,00 
подвійне поховання 1 послуга 96,50 154,00 
родинне поховання 1 послуга 132,70 212,00 

6 Підсипка запалої могили з підвозом грунту м3 190,05 230,20 
7 Посадка квітів на могилі (без вартості 

розсади) 
м2 130,68 142,00 

8 Чищення гранітних та мармурових поверхонь 
з приготуванням миючого розчину 

м2 47,45 60,00 

 
Примітка:   до зимового періоду відноситься період з 1 грудня по 15 березня включно. 

 
 
 

Начальник управління житлово- 
комунального господарства 
Шепетівської міської ради          Юрій ГУДЗИК 

 
 

Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                                      Наталія БІЛАС 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  2  
                                                                                                   до рішення виконавчого 

    комітету міської ради 
                                                                                                    від             .2021 р.  №  

 
ТАРИФ 

витрат на похоронні послуги для захоронення 
невідомих та безрідних осіб в літній та зимовий період 

 
№  
з/п 

Вид послуг Одиниця 
 виміру 

Вартість, грн. 
діючий тариф новий тариф 

літній 
період 

зимовий 
пероід 

літній 
період 

зимовий 
пероід 

1 Труна без оббивки довжиною 2 
м 

шт. 850,80 850,80 1049,20 1049,20 

2 Дерев’яна табличка із 
зазначенням номерного знаку 
прикріплена на дерев’яну стійку 
висотою 1,8 м 

шт. 215,90 215,90 253,20 253,20 

3 Послуги авто катафалка ГАЗ-53 
(перевезення тіла померлого) –  
2,5 м/г 

1 послуга 688,30 688,30 760,70 760,70 

4 Копання могили (копання 
могили механізованим 
способом, зачищення дна та 
стінок могили, опускання труни 
з тілом померлого в могилу, 
закопування могили з 
формуванням намогильного 
насипу, встановлення 
реєстраційної таблички, 
одноразове прибирання 
території біля могили) 

1 послуга 567,50 1693,70 660,80 1997,50 

5 Трудові витрати 4-х чоловік: 
укладання тіла в труну, 
винесення із моргу, 
завантаження в автокатафалк, 
підноска та опускання в могилу 
із засипкою та встановленням 
реєстраційної таблички з 
номерним знаком та 
оформлення могили     

1 послуга 585,60 585,60 732,00 732,00 

       
Разом грн. 2908,10 4034,30 3455,90 4792,60 

 
   

Начальник управління житлово- 
комунального господарства 
Шепетівської міської ради       Юрій ГУДЗИК 

 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                                   Наталія БІЛАС 

 
 
 
 



Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконкому «Про встановлення 
тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Шепетівське ремонтно-

експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» 
 

І. Визначення проблеми 
 

 Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. 
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 у відповідності з 
«Єдиною методикою визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального 
переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», 
затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства від 19.11.2003 р. № 194 із змінами та доповненнями. 

Згідно ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних 
(самоврядних) повноважень виконавчих органів місцевих рад належить встановлення у 
порядку і в межах, встановлених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, 
комунальних, транспортних та інших послуг. 

На даний час вартість надання ритуальних послуг  для населення, затверджено 
рішенням  виконавчого комітету Шепетівської міської ради 16.05.2019 р. № 144 «Про 
встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради».  

До виконавчого комітету Шепетівської міської ради надійшло звернення  директора 
КП «ШРЕП»  з проханням переглянути та затвердити розрахунки тарифів на мінімальний 
перелік необхідних окремих видів ритуальних послуг для здійснення поховання померлих, у 
зв’язку із зростанням складових витрат на ритуальні послуги (вартості паливно-мастильних 
матеріалів та основної заробітної плати). 

Причини виникнення проблеми : 
Розрахунок оплати праці на підприємстві здійснюється відповідно до Галузевої угоди між 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців 
житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників 
житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування 
населення України на 2017-2021 роки ( далі – Угода).  

Згідно Угоди, мінімальна тарифна ставка (оклад) за просту некваліфіковану працю   
встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму, встановленому для працездатних осіб, а  
мінімальний розмір тарифної ставки робітника І розряду становить 160% розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Крім того, у разі зміни законодавчо 
встановленого розміру прожиткового мінімуму переглядаються мінімальна тарифна ставка 
(оклад) за просту некваліфіковану працю та мінімальний розмір тарифної ставки робітника І 
розряду з часу його запровадження з дотриманням встановлених Угодою співвідношень 
розмірів тарифних ставок та посадових окладів. 

Відтак, діючі тарифи на ритуальні послуги запроваджено з 01 червня 2019 року (розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2019 р. становив 1921,00грн.).  
Протягом 2019 -2021 рр. року відбулось підвищення законодавчо встановленого розміру 
прожиткового мінімуму, і на даний час становить 2379,00 грн. (+23,8%). 

Крім того, відбулось підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини тощо 
Підтвердження важливості проблеми: 
В результаті невідповідності діючих тарифів на ритуальні послуги  витратам 

підприємства, його діяльність в частині надання ритуальних послуг  стала збитковою. 
Подальше здійснення підприємством господарської діяльності в існуючих умовах може 
призвести до виникнення негативних наслідків, як для підприємства так і для населення, а 



саме зниження якості наданих ритуальних послуг; виникнення заборгованості по заробітній 
платі; несвоєчасна оплата податкових платежів та виникнення заборгованості перед 
бюджетом; неможливість забезпечення належного санітарного стану кладовища.  
   
Показники існування та масштабу проблеми 
Збитки підприємства від надання ритуальних послуг за 6 місяців 2021 року склали 126,5 
тис.грн. 

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

Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни Так – 
Держава (територіальна громада) Так – 
Суб’єктами господарювання   Так – 
у тому числі суб’єктами малого підприємництва Так – 

Обгрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових 
механізмів  

 Проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки 
згідно  ст. 10 Закону України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 р.  
вартість надання ритуальних   послуг   відповідно    до    необхідного мінімального    
переліку    окремих   видів   ритуальних   послуг, встановлюється  в порядку і в межах,  
встановлених законодавством, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.   
 При цьому необхідно врахувати, що відповідно до п.9.6. Наказу Державного 

комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №194  «Про 
затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного 
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної   
належності» (зі змінами та доповненнями) рівень   рентабельності повинен   формуватися   з   
урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини  
отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємства  
і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків.  

 
Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих 

регуляторних актів:  

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акта, а 
саме рішення виконкому Шепетівської міської ради № 144 від 16.05.2019 р., у зв’язку з 
невідповідністю встановлених ним тарифів фактичним витратам на надання таких послуг. 

ІІ. Цілі державного регулювання 

Основними цілями  державного регулювання  є: 
 дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності»; 
  дотримання вимог законодавства щодо встановлення тарифів на ритуальні послуги 

відповідно до мінімального переліку  окремих видів ритуальних послуг; 
 забезпечення окупності надання ритуальних послуг, стабільної та беззбиткової 

діяльності комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 
підприємство Шепетівської міської ради» в частині надання ритуальних послуг. 
 

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

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1  
Відсутність регулювання  

 Ця альтернатива залишає діючим рішенням  виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради 16.05.2019 р. № 144 «Про 



встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП 
«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство 
Шепетівської міської ради». 

Альтернатива 2 
Покриття різниці в 
тарифах за рахунок 
міського бюджету 
 

Альтернатива передбачає   залишення  діючим рішенням  
виконавчого комітету Шепетівської міської ради 16.05.2019 р. 
№ 144 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що 
надаються КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 
підприємство Шепетівської  міської ради» та виділення дотації 
з міського бюджету на покриття різниці в тарифах 

Альтернатива 3  
Забезпечення 
регулювання шляхом 
затвердження нових 
тарифів 
 

Така альтернатива передбачає  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  Збитковість надання 
ритуальних послуг призведе 
до:  
- виникненню заборгованості 
по  заробітній платі найманим 
працівникам, а  в 
подальшому- до  їх 
звільнення; 
- зменшення надходжень до 
місцевого бюджету від  
сплати податків. 

Альтернатива 2 
 

Відсутні  Скорочення фінансування 
інших статей міського 
бюджету на користь дотацій 
на ритуальні послуги ( 
близько 250 тис. грн.) 

Альтернатива 3  Забезпечення беззбиткової 
діяльності комунального 
підприємства в частині 
надання ритуальних послуг 
 

Витрати пов’язанні з 
підготовкою, оприлюдненням 
та прийняттям регуляторного 
акту, що складатиме близько 
5,0 тис.грн. 
 

 
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 



Альтернатива 1  Залишиться сталим розмір 
витрат на поховання ( 
мінімальний перелік) при 
діючих тарифах: 2985,00  грн. 
( в середньому на 1 поховання)   
*650 (поховань за рік) =  
1940250,00 грн.  

Погіршення якості та 
своєчасності надання 
ритуальних послуг 
 

Альтернатива 2 
 

Гарантоване своєчасне та в 
повному обсязі отримання 
мінімального переліку 
окремих видів ритуальних 
послуг  
Залишиться сталим розмір 
витрат на поховання ( 
мінімальний перелік) при 
діючих тарифах: 3082,58  грн. 
( в середньому на 1 поховання)   
*650 (поховань за рік) = 2003,7 
тис. грн.. 

 Відсутні  

Альтернатива 3  Гарантоване своєчасне та в 
повному обсязі отримання 
мінімального переліку 
окремих видів ритуальних 
послуг 

 Збільшення витрат на  
поховання в середньому на 
19%. 
Витрати на поховання 
(мінімальний перелік)  при 
запропонованих  тарифах  
становитимуть: 3668,3  грн. ( в 
середньому на 1 поховання  . 
*650 (поховань за рік) = 
2384,4 тис. грн., тобто 
збільшаться  на 1283,9 
тис.грн. 

 
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 
Альтернатива 1 
Показник 
 

Великі  Середні  Малі  Мікро  Разом  

Кількість субєктів 
господарювання, що підпадають 
під дію регулювання, одиниць 

0 0 1 0 1 

Питома вага групи у загальній 
кількості, відсотків 

0 0 100 0 100 

Альтернатива 2 
Показник 
 

Великі  Середні  Малі  Мікро  Разом  

Кількість субєктів 
господарювання, що підпадають 
під дію регулювання, одиниць 

0 0 1 0 1 

Питома вага групи у загальній 
кількості, відсотків 

0 0 100 0 100 

Альтернатива 3 
Показник 
 

Великі  Середні  Малі  Мікро  Разом  

Кількість субєктів 0 0 1 0 1 



господарювання, що підпадають 
під дію регулювання, одиниць 
Питома вага групи у загальній 
кількості, відсотків 

0 0 100 0 100 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  Відсутні  Збільшення збитків від 
надання ритуальних послуг( 
близько 250 тис. грн) 
Дефіцит найманих 
працівників 

Альтернатива 2 Відсутні Відшкодування різниці в 
тарифах з міського бюджету 
лише до рівня собівартості 
наданих послуг  ( втрати 
підприємства близько 130,7 
тис.  грн.) 

Альтернатива 3 Стабілізація фінансового 
стану та  роботи підприємства  
по наданню ритуальних 
послуг 

Відсутні  

 
Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього бізнесу 

Сумарні витрати за альтернативами Суми витрат, грн.  

Альтернатива 1  Відсутні 

Альтернатива 2  
 

Відсутні 

Альтернатива 3  
 

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 а товари та послуги; - Ні 
2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати 
маркетинг їх товарів чи послуг; 

- Ні 

3. Встановлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу 
окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого 

- Ні 



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

 
ІУ. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

 
Рейтинг результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал результативності (за 
чотирибальною системою 

оцінки) 

Коментарі щодо 
присвоєння відповідного 

бала 
Альтернатива 1  
 

1 Проблема продовжує 
існувати, такий підхід 
лише заглиблює проблеми і 
жодним чином не сприяє її 
вирішенню. Збитки 
підприємства від  надання 
ритуальних послуг 
збільшаться, з’явиться 
заборгованість по оплаті 
праці та, як наслідок, 
дефіцит найманих 
працівників  

Альтернатива 2 
 

2 Цілі регулювання будуть 
досягнуті частково. 
Виникне необхідність 
відшкодувати   
комунальному 
підприємству  різницю в 
тарифах , що скоротить 
фінансування інших статей 
міського бюджету. 
 
 

Альтернатива 3  4 Проблема більше існувати 
не буде. Альтернатива 
забезпечує покращення   
фінансово-господарського 
стану підприємства, 
забезпечення належних 
умов для здійснення 
ритуального 
обслуговування населення  

 

 



 
Рейтинг 

результативності  
Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування 

відповідного місця 
альтернативи у 

рейтингу 
Альтернатива 3  Органи місцевого 

самоврядування: 
Забезпечення 
беззбиткової 
діяльності 
комунального 
підприємства в 
частині надання 
ритуальних послуг 
 Громадяни: 
Гарантоване 
своєчасне та в 
повному обсязі 
отримання 
мінімального 
переліку окремих 
видів ритуальних 
послуг Суб’єкти 
господарювання 
Стабілізація 
фінансового стану та  
роботи підприємства  
по наданню 
ритуальних послуг 

Органи місцевого 
самоврядування: 
Витрати пов’язанні з 
підготовкою, 
оприлюдненням та 
прийняттям 
регуляторного акту, 
що складатиме 
близько 5,0 тис.грн.  
Громадяни: 
Збільшення витрат на  
поховання в 
середньому на 19%. 
Витрати на поховання 
(мінімальний перелік)  
при запропонованих  
тарифах  
становитимуть: 
3668,27 грн ( в 
середньому на 1 
поховання  . *650 
(поховань за рік) = 
2384,4 тис. грн.,  
тобто збільшаться  на 
380,7 тис.  грн. 
Суб’єкти 
господарювання  
 Відсутні  

Сумарні витрати, 
2389,4 тис.грн: 

 

Альтернатива 
забезпечує 
досягнення цілей 
правового 
регулювання, 
сприятиме 
покращенню 
фінансового стану 
підприємства в 
частині надання 
ритуальних послуг, 
гарантує населенню 
своєчасне та в 
повному обсязі 
отримання 
мінімального 
переліку окремих 
видів ритуальних 
послуг 

Альтернатива 2 
 

Органи місцевого 
самоврядування: 
Відсутні  
.Громадяни: 
Гарантоване 
своєчасне та в 
повному обсязі 
отримання 
мінімального 
переліку окремих 
видів ритуальних 
послуг  
 
Залишиться сталим 
розмір витрат на 
поховання ( 
мінімальний 
перелік) при діючих 
тарифах: 3082,58 
грн. ( в середньому 

Органи місцевого 
самоврядування: 
Скорочення 
фінансування інших 
статей міського 
бюджету на користь 
дотацій на ритуальні 
послуги ( близько 250 
тис. грн.) 
Громадяни: 
Відсутні  
Суб’єкти 
господарювання  
Відшкодування 
різниці в тарифах з 
міського бюджету 
лише до рівня 
собівартості наданих 
послуг  ( втрати 
підприємства близько 

Альтернатива  є 
додатковим 
фінансовим 
навантаженням на 
міський бюджет, 
що призведе до 
скорочення 
фінансування інших 
статей міського 
бюджету 



на 1 поховання)   
*650 (поховань за 
рік) = 2003,7 тис.грн. 
Суб’єкти 
господарювання  
Відсутні  

 130,7 тис. грн.) 
Сумарні витрати, 

грн: 
380,7 тис. грн. 

Альтернатива 1  
 

Органи місцевого 
самоврядування: 
Відсутні  
Громадяни: 
Залишиться сталим 
розмір витрат на 
поховання ( 
мінімальний 
перелік) при діючих 
тарифах: 3082,58  
грн. ( в середньому 
на 1 поховання)   
*650 (поховань за 
рік) = 2003,7 тис.грн. 
Суб’єкти 
господарювання  
Відсутні  

Органи місцевого 
самоврядування: 
Збитковість надання 
ритуальних послуг 
призведе до:  
- виникненню 
заборгованості по  
заробітній платі 
найманим 
працівникам, а  в 
подальшому- до  їх 
звільнення; 
- зменшення 
надходжень до 
місцевого бюджету 
від  сплати податків. 
Громадяни: 
Погіршення якості та 
своєчасності надання 
ритуальних послуг 
Суб’єкти 
господарювання  
Збільшення збитків 
від надання 
ритуальних послуг( 
близько 250 тис. 
грн..) 
Дефіцит найманих 
працівників  
Сумарні витрати, 
грн.:250,00 тис. грн. 

Альтернатива є 
неприйнятною, 
оскільки ставить 
під загрозу 
своєчасність та 
якість надання 
ритуальних послуг 
населенню міста, 
призводить до 
зменшення робочих 
місць на 
підприємстві, до 
заборгованості з 
виплати заробітної 
плати. 

 
Рейтинг 

результативності 
Аргументи щодо переваги 

обраної 
альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта 
 

Альтернатива 3  
 

  Альтернатива забезпечує 
досягнення цілей правового 
регулювання , сприятиме 
покращенню фінансового 
стану підприємства в частині 
надання ритуальних послуг, 
гарантує населенню своєчасне 
та в повному обсязі 
отримання мінімального 
переліку окремих видів 
ритуальних послуг 
 
 

Зміни  чинного 
законодавства України, в 
частині складових 
собівартості ритуальних 
послуг, можуть призвести 
до необхідності внесення 
змін до регуляторного акта  



Альтернатива 2 
 

Альтернатива може бути 
прийнятною, але її 
запровадження є додатковим 
фінансовим навантаженням на 
міський бюджет, що призведе 
до скорочення фінансування 
інших статей міського 
бюджету 
 

Зміни  чинного 
законодавства України, 

можуть призвести до 
необхідності внесення змін 

до регуляторного акта 

Альтернатива 1  
 

  Альтернатива не є 
доцільною, оскільки ставить 
під загрозу своєчасність та 
якість надання ритуальних 
послуг населенню міста, 
призведе до зменшення 
робочих місць на 
підприємстві, до 
заборгованості з виплати 
заробітної плати. 
 

Виникнення соціальної 
напруги серед працівників 

та мешканців міста у 
зв’язку з незадовільним 

рівнем надання ритуальних 
послуг 

     
 Таким чином для реалізації обрано альтернативу 3, яка забезпечить регулювання шляхом 
встановлення нових  розмірів тарифів на мінімальний перелік окремих видів ритуальних 
послуг. Базою для визначення тарифів на послуги є розрахунок витрат, пов’язаних з 
безпосереднім їх наданням 
  
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми. 

 
Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна 

розв'язати проблему: 
 

  Механізмом розв’язання проблеми є прийняття запропонованого регуляторного акта, 
яким впорядковується  вартість ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального 
переліку окремих видів ритуальних послуг.   

   Зазначене рішення буде єдиним процедурним документом відповідно якого 
споживачам проводитимуться розрахунки вартості ритуальних послуг. 

 
Порівняльна таблиця 

Назва послуги Тариф діючий ,  
грн 

Розрахунковий 
тариф, грн 

 (+) збільшення 
(-) зменшення 

Оформлення договору-
замовлення на організацію 
та проведення поховання  

10,00 13,70 +3,70 (37%) 

Оформлення свідоцтва на 
поховання 

7,40 10,10 +2,70 (36,5%) 

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 567,50 660,80 +93,30(16,4%) 

Довжина могили 2,0м 480,55 559,70 +79,15(16,5%) 

Довжина могили 1,6м 303,40 354,00 +50,60 (16,7%) 

Довжина могили 1,1м 197,10 230,20 +33,10 (16,8%) 



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 1693,70 1997,50 +303,80 (18,0%) 
Довжина могили 2,0м 1416,95 1671,00 +254,05  (18,0%) 
Довжина могили 1,6м 841,65 992,80 +151,15 (18,0%) 
Довжина могили 1,1м 516,80 609,60 +92,80 (18,0%) 
Копання могили в літній період ручним способом (копання могили вручну, зачищення для 

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 1369,70 1610,00 +240,30 (18,4%) 
Довжина могили 2,0м 1133,50 1342,30 +208,80 (18,4%) 
Довжина могили 1,6м 659,50 780,90 +121,40 (18,4%) 
Довжина могили 1,1м 396,80 469,80 +73,00 (18,4%) 
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 1479,10 2257,40 +778,30 (53%) 
Довжина могили 2,0м 1233,00 1881,70 +648,70 (53%) 
Довжина могили 1,6м 717,10 1094,80 +377,70 (53%) 
Довжина могили 1,1м 431,50 658,50 +227,00 (53%) 
Додаткові послуги    
    
1.1.Доставка похоронних 
атрибутів (автокатафалк 
ГАЗ 53, КАВЗ-685) 

302,85 334,70 +31,85(10,5%) 

1.2, Доставка похоронних 
атрибутів авто катафалком  

PENO MASTER  

- 315,00 - 

2.1.Послуга автокатафалк 
на похорон КАВЗ-685, 
ГАЗ-53) 

688,30 760,70 +72,40(10,5%) 

авто катафалком  PENO 
MASTER 

- 716,00 - 

3. Послуга по супроводу 
(автобус ПАЗ ) 

   

по місту 845,85 876,60 +30,75 (3,6%) 
4.Доставка померлих 
безрідних та невідомих 
осіб в морг 
автокатафалком   

495,60 547,70 +52,10 (10,5%) 

5. Послуга з перенесення 
труни з тілом покійного 
додому, квартири, церкви, 
моргу, тощо, 
завантаження в 
автокатафалк, 
перенесення до місця 
поховання (4-и робітника 
ритуальних послуг 

816,80 962,80 +146,00 (17,9%) 



Догляд за 
могилою(одноразове 
прибирання): 
ординарне поховання 

66,30 106,00 +39,70 (59,9%) 

подвійне поховання 96,50 154,00 +57,50  (59,9%) 
родинне поховання 132,70 212,00 +79,30  (59,8%) 
6. Підсипка запалої 
могили з підвозом грунту 

190,05 230,20 +40,15 (21,1%) 

7. Посадка квітів на 
могилі (без вартості 
розсади) 

130,68 142,00 +11,32 (8,7%) 

8. Чищення гранітних та 
мармурових поверхонь з 
приготуванням миючого 
розчину 

47,45 60,00 +12,55 (26,4%) 

 
Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного 
акта: 

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом затвердження  економічно 
обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги.   

Вирішення проблеми, зазначеної в пункті 1 цього аналізу, повинно здійснюватися 
шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Шепетівської  міської ради „Про 
встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Шепетвське ремонтно-
експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради». 

Розробка рішення здійснюється за принципами законності, гласності (відкритості та 
загальнодоступності), колегiальностi, врахування пропозицій   тощо. 

Для впровадження даного регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні 
заходи: 

1. Провести громадські слухання з керівниками, спеціалістами виконавчого комітету 
міської ради, КП «ШРЕП». 
2. Забезпечити інформування громадськості про  регуляторний акт шляхом його 
оприлюднення в засобах масової інформації  в мережі Інтернет – на офіційному веб – 
сайті 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, тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для 
суб’єктів малого підприємництва здійснюється згідно Тесту малого підприємництва (додаток 
1). 
 
VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта. 
Запропонований термін дії акта: 
безстроково 
Обґрунтування запропонованого терміну дії акта: 
 Чинним законодавством не передбачено обмеження терміну дії.  Коригування шляхом 
внесення змін та доповнень  до регуляторного акта може проводитись  за підсумками аналізу 
відстеження результативності або  у разі змін в законодавчій базі.  

 
VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта. 

1. Кількість наданих послуг з організації та проведення поховання . 



2. Кількість  звернень та скарг громадян з питань неякісного та несвоєчасного надання 
ритуальних  послуг. 

3. Розмір прибутків/ збитків  підприємства від надання ритуальних послуг 
4. Розмір надходжень  від надання ритуальних послуг 
5. Рівень поінформованості населення  з основних положень акта 

 
 

 
ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 
результативності дії регуляторного акта. 

 
Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта: 

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до 
дня набрання ним чинності. 
Строки проведення повторного відстеження  результативності дії регуляторного акта: 

Не пізніше ніж через 2 (два) роки з дня набрання чинності цим актом здійснюється 
повторне відстеження результативності, де будуть відображені показники за період з 
моменту закінчення проведення базового відстеження, за результатами якого буде визначена 
повнота та ефективність регуляторного акта. 
Метод проведення відстеження результативності: 

Статистичний 
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності: 

Статистичні 
 
 

  
 
                                      
 

Головний спеціаліст відділу 
підприємництва та аналізу управління 
економічного розвитку 

           Світлана ПОЛОДЮК 

  
Погоджено: 
 
Начальник управління житлово- 
комунального господарства                                                           Юрій ГУДЗИК 
      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 07 жовтня 2021 р  по 12 жовтня 2021 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 Телефоні консультації з спеціалістами 
виконавчого комітету Шепетівської міської 
ради, з спеціалістами КП «ШРЕП» 

8 Запропоновано винести 
проект рішення на 
обговорення 

  

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) та мікропідприємництва 0 (одиниць); 
питома вага суб'єктів малого 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 :   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 
8900:168*0,5 год=26,49 

26,49 0 26,49 

10 Процедури організації 
виконання вимог регулювання 

0 0 0 

11 Процедури офіційного 
звітування   

0 0 0 

12 Процедури забезпечення 
процесу перевірок 

0 0 0 

13 Інші процедури :  0 0 0 

14 Разом, грн. 0 0 0 

15 Кількість суб'єктів малого 
підприємництва, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць 

1 

16 Сумарно, гривень     26,49 0 26,49 

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: 
Не передбачено 
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 
регулюванн
я 

Витрати на 
адмініструванн
я 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 

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними 
органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну 
плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію 
процедури регулювання, та на кількість процедур за рік. 

1. 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 

26,49 26,49 

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 

26,49 26,49 

 



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 26,49 26,49 

За умов застосування компенсаторних 
механізмів для малого підприємництва 

не передбачено не передбачено 

Сумарно: зміна вартості регулювання малого 
підприємництва 

26,49 26,49 

 


