
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 

06 квітня   2022 року                                 м.Шепетівка                                                       № 76 

 

Про  затвердження вартості витрат  на 
похоронні послуги для окремих 
категорій громадян  
 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне  підприємство Шепетівської міської ради» №54 від 04.04.2022р, керуючись 
ст..10 Закону України «Про поховання та похоронну справу», необхідним мінімальним 
переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 року №193, єдиною 
методикою 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, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
України №52 від 03.03.2009року «Про затвердження норм часу на надання ритуальних 
послуг та виготовлення предметів ритуальної належності» ст.28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 
1. Затвердити витрати  на похоронні послуги для захоронення одиноких осіб, осіб без 

певного місця проживання, знайдених, невпізнаних осіб, громадян від поховання яких 
відмовились рідні, інших категорій громадян , що опинились в складних життєвих 
обставинах та загинули на території України (додається). 

2. Вважати таким, що втратив чинність п.3 рішення виконавчого комітету 
Шепетівської міської ради №378 від 18.11.2021р «Про встановлення тарифів на ритуальні 
послуги, що надаються КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне господарство 
Шепетівської міської ради» 

3. Рішення набирає чинності з 07.04.2022р. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради В.Янушевського  та начальника управління житлово-
комунального господарства Ю.Гудзика. 

 
 
 
Міський голова                                                                                       Віталій  БУЗИЛЬ 

арства та з питань регулювання  

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету  
міської ради   від 06.04.2022 №76 
 

Витрати на похоронні послуги 
 для захоронення одиноких осіб, осіб без певного місця проживання, знайдених, невпізнаних 

осіб, громадян від поховання яких відмовились рідні, інших категорій громадян , що 
опинились в складних життєвих обставинах та загинули на території України 

 
№ 

з/п 

Вид послуг Одиниця 

 виміру 

Вартість, грн. 

Літній 

період 

Зимовий 

період 

1 Труна 1 шт до 2200 до 2200 

2 Хрест металевий або реєстраційна табличка 1 шт до 600 до 600 

3 Послуги авто катафалка ГАЗ-53 (перевезення 

тіла померлого) – 2,5 м/г 

1 послуга 760,7 760,7 

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 

 

 

660,8 

 

 

1997,5 

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 

таблички з номерним знаком 

 

1 послуга 

732,0 732,0 

6 Разом  до 4953,5 до 6290,2 

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

 

Начальник  управління  
житлово-комунального 
господарства                                                                         Юрій  ҐУДЗИК 
 
Керуючий справами   
виконавчого комітету міської ради                    Наталія БІЛАС 


