
 

 

 

 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  03.04.2020  №  97 

  м. Золотоноша 

 

Про затвердження тарифів на  

ритуальні послуги КП „Міський водоканал” 

 

Розглянувши доповідну записку управління економіки (02.04.2020 № 510) 

щодо зміни тарифів на ритуальні послуги у зв’язку із зміною мінімальної 

зарплати, витрат на заробітну плату та вартості паливо-мастильних матеріалів, 

відповідно до Закону України „Про поховання та похоронну справу”, 

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), 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. 2 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Встановити тарифи на ритуальні послуги в наступних розмірах: 
 

 

 

 

Розмір могили, метрів 

2,4 м 2,0 м 1,6 м 1,1 м 

Копання могили механізованим способом 

влітку 930,00 832,00 740,00 624,00 

взимку 1066,00 946,00 831,00 688,00 



 

 

 

 

 

Розмір могили, метрів 

2,4 м 2,0 м 1,6 м 1,1 м 

Копання могили ручним способом з виїздом робітників на автомобілі 

влітку 1255,00 1145,00 1039,00 908,00 

взимку 1454,00 1310,00 1172,00 999,00 

Оформлення договору замовлення на організацію та проведення 

поховання — 10,00 грн 

 

2. Вищезазначені тарифи ввести в дію з 01.05.2020. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 19.04.2016 № 113 „Про встановлення тарифів на ритуальні 

послуги КП „Міський водоканал”  

4. Управлінню економіки (Остроглазова В.В.) в 10-ти денний термін з дня 

прийняття рішення оприлюднити його у засобах масової інформації.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., управління житлово-комунального господарства 

(Флоренко О.А.) та управління економіки (Остроглазова В.В.). 

 

 

Міський голова       В. О. Войцехівський 

 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

Перший заступник міського голови   О.М. Масло 

Керуючий справами      О.В. Шакура 

 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової роботи  В.А. Левченко 

Начальник юридичного відділу    Д. В. Сизько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остроглазова В.В. 23850 


