
 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА  РАДА  

Виконавчий комітет 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 21.10.2020 № 1010 
м. Краматорськ 
 
 
Про встановлення тарифів на ритуальні 

послуги, пов’язані з похованням, що 

надаються підприємством СКП 

«Ритуальна служба», відповідно до 

мінімального переліку окремих видів 

ритуальних послуг 
 
 

З метою надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним 

переліком окремих видів ритуальних послуг, затверджених наказом Державного комітету 

України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 № 193, відповідно 

до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального 

переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, 

затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 № 194 (зі змінами), 

норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної 

належності, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 03.03.2009 № 52, ст. 10 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 

України», 
 
виконком міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити з 21.10.2020 тарифи на ритуальні послуги, пов’язані з похованням, 

що надаються СКП «Ритуальна служба», відповідно до мінімального переліку окремих 

видів ритуальних послуг згідно з додатком. 
 
2. Вважати таким чином, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради 

від 03.12.2014 № 622 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, пов’язані з 

похованням, що надаються підприємством СКП «Ритуальна служба» відповідно до 

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг». 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

– Боєвського С.О. 
 

Заступник міського голови                                                                С.Є. Ніконенко 



 
     Додаток 
        до рішення виконкому міської ради 
                                               21.10.2020 № 1010 
 

ТАРИФИ 
 

на ритуальні послуги, пов’язані з похованням, що надаються СКП «Ритуальна служба», 

відповідно до мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг 
 

№ 

п/п 
Найменування послуг 

Тариф за одну 

послугу без ПДВ, 

згідно ст. 197.1.10 

ПКУ 

Тариф за одну 

послугу з ПДВ 

1. 
Копання могили для померлої людини 

ручним способом 
1367,00 1367,00 

2. 
Копання могили для померлої людини 

ручним способом взимку 
1668,00 1668,00 

3. 
Копання могили для померлої дитини 

ручним способом 
560,00 560,00 

4. 
Копання могили для померлої дитини 

ручним способом взимку 
684,00 684,00 

5. 
Копання могили під урну з прахом ручним 

способом 
174,00 174,00 

6. 
Копання могили під урну з прахом ручним 

способом взимку 
213,00 213,00 

7. 
Копання могили для померлої людини 

механічним способом 
374,00 374,00 

8. Поховання труни с прахом померлого 368,00 368,00 

9. 
Поховання труни з прахом померлого у 

могилу викопану наперед з намерзлим 

грунтом 
506,00 506,00 

10. 
Поховання труни з прахом померлої дитини 

у могилу 
152,00 152,00 

11. 
Поховання труни з прахом померлої дитини 

у могилу викопану наперед з намерзлим 

грунтом 
207,00 207,00 

12. 
Поховання урни з прахом померлого у 

могилу 
46,00 46,00 

13. 
Поховання урни з прахом померлого у 

могилу  викопану наперед з намерзлим 

грунтом 
64,00 64,00 

14. 
Оформлення свідоцтва про поховання та 

договору-замовлення на організацію та 

проведення поховання 
16,67 20,00 

 
 Директор  
 СКП «Ритуальна служба»     В.А. Летенко 
 
 
 Керуючий справами      А.М. Давискиба 


