
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2020 року м. Біла Церква № 756

Про тарифи на ритуальні послуги

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради від 03 листопада 2020 року за № 1807, відповідно до пп. 2 п.
«а» ч. 1 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України
«Про поховання та похоронну справу», Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «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 листопада 2003 р. № 194, з метою
гарантування належного поховання померлих шляхом своєчасного й у повному обсязі
надання окремих видів ритуальних послуг у відповідності до «Необхідного мінімального
переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування
населення», затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 р.
№ 193, для приведення тарифів на ритуальні послуги до економічно обґрунтованого рівня з
урахуванням інтересів населення та відшкодування фактичних витрат підприємства, які
відповідають нормам чинного законодавства України, виконавчий комітет міської ради
вирішив :

1.Встановити з 01січня 2021 року:
1.1.Тарифи на ритуальні послуги згідно додатку 1.
1.2.Тарифи на ритуальні послуги, що відшкодовуються у відповідності до Порядку

проведення безоплатного поховання  померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги
та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій,  постраждалих
учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, затвердженого
постановою Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1445 та у відповідності до
ст. 14 Закону України  «Про поховання та похоронну справу» - згідно додатку 2.

2. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю оприлюднити рішення
в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з
розподілом обов’язків.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ



Додаток 1
до  рішення  виконавчого комітету
міської ради
від 22.12.2020 р. № 756

Тарифи на ритуальні послуги

№
п/п Найменування послуг Одиниці

виміру

Тарифи на
ритуальні
послуги в

грн

1.
Оформлення договору-замовлення на організацію та
проведення поховання 1 послуга 55,00

2. Оформлення свідоцтва про поховання 1 послуга 37,00

3.
Копка могили ґрунт ІІ групи (викопування могили ручним способом, опускання
труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного
насипу та одноразове прибирання території біля могили)

3.1. в літній період (з 1 квітня по 31 жовтня):
- довжина могили до 1 метра включно

1
послуга

1 000,00
- довжина могили до 1,6 метра включно 1 665,00
- довжина до 2 метрів включно 2 600,00
- могила в огорожі до 2 метрів і більше 3 160,00
- могила під спеціальну труну 3 200,00
- могила під урну з прахом 450,00

3.2. в зимовий період (з 1 листопада по 31 березня):
- довжина могили до 1 метра включно

1
послуга

1 500,00
- довжина могили до 1,6 метра включно 2 565,00
- довжина до 2 метрів включно 3 900,00
- могила в огорожі до 2 метрів і більше 4 900,00
- могила під спеціальну труну 4 950,00
- могила під урну з прахом 780,00

4.

Організація відправлення труни з тілом чи урни з
прахом померлого за межі України (без добових
витрат на відрядження)

1 км (в дві
сторони) 40,00

5. Надання довідки про місце поховання 1 послуга 135,00

6.

Техогляд при оформленні договору-замовлення на
проведення поховання в  існуючу могилу та на друге
або третє поховання в огорожі 1послуга 246,00

7.
Комплекс послуг при встановленні намогильних
споруд 1 послуга 186,00
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8. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу
могилу (плити, квітника)
- Демонтаж 1 послуга 1 130,00
- Монтаж (без вартості матеріалів) 1 послуга 1 540,00

9. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу
могилу (пам’ятників мозаїчних та з бетону вагою до 300кг)
- Демонтаж 1 послуга 1 080,00
- Монтаж (без вартості матеріалів) 1 послуга 1 410,00

10. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу
могилу (пам’ятників мозаїчних та з бетону вагою від 300кг до 800кг
- Демонтаж 1 послуга 1330,00
- Монтаж (без вартості матеріалів) 1 послуга 1 560,00

11. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу
могилу (пам’ятників із натурального каменю  вагою до 300кг)
- Демонтаж 1 послуга 1 190,00
- Монтаж (без вартості матеріалів) 1 послуга 1 570,00

12. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу
могилу (пам’ятників із натурального каменю  вагою від 300кг до 800кг)
- Демонтаж 1 послуга 1 500,00
- Монтаж (без вартості матеріалів) 1 послуга 1 970,00

Керуючий справами виконавчого
комітету  міської ради Анна ОЛІЙНИК



Додаток 2
до  рішення  виконавчого комітету
міської ради
від 22.12.2020 р. № 756

Тарифи
на ритуальні послуги що відшкодовуються у відповідності до Порядку проведення безоплатного поховання  померлих (загиблих) осіб,

які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції
Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1445 та у

відповідності до ст. 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу»

№
п/п Найменування послуги Кількість

послуг

Тарифи в грн
Учасники Бойових дій та

інваліди війни
За особливі заслуги перед

Батьківщиною

Літо Зима Літо Зима
1 Оформлення договору-замовлення на проведення та

організацію поховання 1 55,00 55,00 55,00 55,00

2 Доставка предметів похоронної належності (завантаження
на складі, перевезення, вивантаження на місті призначення
та перенесення до місця знаходження тіла померлого) 1 900,00 900,00 900,00 900,00

3 Надання транспортних послуг:

- Автокатафалк 1 1 710,00 1 710,00 1 710,00 1 710,00
- Автобус супроводу 1 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

4 Перенесення труни з тілом померлого до будинку, (
квартири) моргу, з будинку, (квартири) моргу , до місця
поховання 1 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

5 Організація поховання та проведення ритуалу 1 800,00 800,00 800,00 800,00
6 Надання труни 1 5500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00
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7 Надання вінка  похоронного з траурною стрічкою (з
написом чи без нього) для померлого який має особливі
заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною 2 - - 1 786,00 1 786,00

вінки - - 850,00 850,00
стрічка - - 43,00 43,00

8 Надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з
написом чи без нього) для померлого учасника бойових дій
або інваліда війни

1 893,00 893,00 - -

вінок 850,00 850,00 - -
стрічка 43,00 43,00 - -

9 Копка могили, опускання труни в могилу, закопування,
формування надмогильного насипу (У літній період) 3 200 - 3 200 -

10 Копка могили, опускання труни в могилу, закопування,
формування надмогильного насипу ( У зимовий період) - 4 950,00 - 4 950,00

11 Спорудження надгробка загальною площею 7м2 та
карбування портрету, дати народження, смерті та тексту
передбаченого зразку, установка на могил,і з урахуванням
ПДВ, згідно з постановою КМ України від 17.12.2003 р. №
1963, для померлого який має особливі заслуги та особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною

- - 50 000,00 50 000,00

Загальна вартість послуг  в грн 16 658,00 18 408,00 67 551,00 69 301,00

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК


