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Мукачево

№ 172

Про встановлення вартості
тарифів на ритуальні послуги
та предмети ритуальної належності
Керуючись п.2 ч.1 ст.28, п. 6 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.8, 9, 10, 12, Закону України «Про поховання та
похоронну справу», відповідно до вимог Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою
надання громадянам необхідного рівня та якості ритуальних послуг, з
урахуванням розрахунків обсягів надання ритуальних послуг та реалізації
предметів ритуальної належності, планових витрат, визначених на підставі
державних, галузевих нормативів, витрат матеріалів, техніко-економічних
розрахунків, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), виконавчий
комітет Мукачівської міської ради В И Р І Ш И В:
1. Встановити вартість тарифів на ритуальні послуги та предмети ритуальної
належності, що надаються та виготовляються КП „Комбінат благоустрою”:
1.1. Виготовлення трун дерев’яних:
- довжиною 1 м
- 278,12 грн.
- довжиною 1,5 м
- 382,18 грн.
- довжиною 1,7 м
- 548,77 грн.
- довжиною 2,0 м
- 598,05 грн.
- довжиною 2,3 м
- 1 002,39 грн.
1.2. Виготовлення дерев’яного хреста
- 61,63 грн.
1.3. Копання могил вручну та захоронення померлого (розпушення ґрунту
вручну; викидання ґрунту на бровку, зачищення поверхні дна та стінок могили,
опускання труни в могилу, формування намогильного насипу, встановлення
реєстраційної таблички, благоустрій прилеглої території):
- для труни довжиною 1,0 м
- для труни довжиною 1,6 м

влітку
- 198,21 грн.
- 295,36 грн.

взимку
- 258,78 грн.
- 424,42 грн.

- для труни довжиною 2,0 м
- 378,53 грн.
- 559,48 грн.
- для труни довжиною 2,4 м
- 496,48 грн.
- 751,58 грн.
1.4. Оформлення свідоцтва про поховання
– 3,35 грн.
1.5. Оформлення договору – замовлення на організацію та проведення
поховання
- 5,49 грн.
1.6. Оформлення довідки про місце поховання
- 7,12 грн.
1.7. Доставка ритуальних атрибутів авто-катафалком ГАЗ-33213 „Газель”
в межах міста за 1 год.
- 167,88 грн.
Примітка до п.1.7: вартість 1 години може змінюватись у випадку росту ціни паливномастильних матеріалів.

1.8. Перенесення труни з тілом померлого з моргу до авто-катафалка та
піднесення труни з тілом померлого від авто-катафалка до місця захоронення
- 73,46грн.
Примітка: у вартість тарифів включено рентабельність підприємства в розмірі – 12%.

2. Затвердити перелік та вартість ритуальних послуг, предметів
ритуальної належності, необхідних для поховання одиноких громадян, що
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету згідно з додатком 1.
3. Затвердити Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних
послуг, що надаються комунальним підприємством „Комбінат благоустрою”
згідно з додатком 2.
4. Затвердити аналіз регуляторного впливу та звіт про базове відстеження
результативності регуляторного акту згідно додатків 3 та 4.
5. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення.
6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Мукачівський міської ради від 27 вересня 2011 р. № 249 «Про встановлення
вартості тарифів на ритуальні послуги та предмети ритуальної належності».
7. Управлінню міського господарства оприлюднити рішення в місцевих
засобах масової інформації (ММКП "Редакція газети "Мукачівська Ратуша") та
на офіційному сайті Мукачівської міської ради www.mukachevo-city.org.ua.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови, начальника управління міського господарства Гільтайчук В.С.
Міський голова

З.Ленд’єл

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 23/06/2015 №172

Перелік та вартість
ритуальних послуг, предметів ритуальної належності для поховання
одиноких громадян, що здійснюється за рахунок коштів міського бюджету
літній період

зимній період

1. Копання могили
- 379,00 грн.
- 560,00 грн.
2. Труна
- 598,00 грн.
- 598,00 грн.
3. Хрест
- 62,00 грн.
- 62,00 грн.
4. Простирадло
- 45,00 грн.
- 45,00 грн.
5. Наволочка
- 18,00 грн.
- 18,00 грн.
6. Перенесення труни з тілом померлого з моргу до авто-катафалка і
піднесення труни з тілом померлого від авто-катафалка до місця захоронення
- 74,00 грн.
- 74,00 грн.
7. Катафалк ГАЗ-33213”Газель” – 168,00 грн.
- 168,00 грн.
Всього:

В.о. керуючого справами

- 1344,00 грн.

-1525,00 грн.

В.Алмашій

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 23/06/2015 №172

Необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг,
що надаються комунальним підприємством „Комбінат благоустрою”
1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення
поховання.
2. Оформлення свідоцтва про поховання.
3. Оформлення довідки про місце поховання.
4. Копання могили (викопування могили ручним способом, опускання
труни з тілом покійного в могилу, закопування могили, формування
намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).
5. Перенесення труни з тілом покійного з моргу до автокатафалка та
піднос до місця захоронення.
6. Доставка замовникові ритуальних атрибутів (транспортні послуги).
7. Поховання урни з прахом в могилу.
8. Проведення підпоховання в родинну могилу, послуги з демонтажу
елементів існуючого надгробка (пам’ятника) та їх установка.
9. Виготовлення та продаж трун дерев’яних.
10. Організація та поховання одиноких громадян, що здійснюється за
рахунок бюджетних коштів.

В.о. керуючого справами

В.Алмашій

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 23/06/2015 №172
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення виконкому Мукачівської міської ради „Про встановлення
вартості тарифів на ритуальні послуги та предмети ритуальної
належності”, які надаються комунальним підприємством КП „Комбінат
благоустрою”
1. Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного проекту
рішення.
Проект рішення „Про встановлення вартості тарифів на ритуальні послуги
та предмети ритуальної належності”, які надаються комунальним
підприємством „Комбінат благоустрою” підготовлений з метою приведення у
відповідність тарифів на ритуальні послуги до законодавчої бази та
економічних умов сьогодення. Необхідність встановлення тарифів зумовлена
цінами на матеріали, паливно-мастильні матеріали, підвищенням розміру
мінімальної заробітної плати, а також аби захистити споживачів від неякісного
та несвоєчасного надання ритуальних послуг для отримання можливості
здійснення поховання в одному місці померлих членів родини.
2. Визначення цілей регулювання.
Відповідно до Закону України „Про поховання та похоронну справу”, ст.
28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” регулюються
(встановлюються) тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхідного
переліку окремих видів ритуальних послуг.
Прийняття даного рішення має на меті:
- забезпечення надання ритуальних послуг та виготовлення предметів
ритуальної належності, відповідно до Закону, виконавцю волевиявлення, чи
особі, яка зобов’язалася поховати померлого;
- відшкодування витрат підприємства пов’язаних з наданням ритуальних
послуг.
3. Механізм розв’язання проблем.
- Впровадження Закону України „Про поховання та похоронну справу”
для подальшого удосконалення правових засад здійснення діяльності щодо
поховання померлих.
- Приведення у відповідність з чинним законодавством тарифів на
ритуальні послуги, які включені до необхідного мінімального переліку окремих
видів ритуальних послуг.
Даним регуляторним актом забезпечується збалансованість інтересів
виконавця волевиявлення, чи особи, яка зобов’язалася поховати померлого та

підприємства:
- відшкодування ритуальних послуг, згідно затвердженого мінімального
переліку, порівняно з діючим, покращить фінансовий стан підприємства, що є
передумовою надання своєчасних та якісних послуг.
4. Альтернативні варіанти.
- Прийняття зазначеного проекту регуляторного акта визначить основні
організаційно-правові засади щодо удосконалення роботи ритуальної служби та
захисту споживача від неякісного та несвоєчасного надання ритуальних послуг
і контроль за додержанням вимог законодавства у галузі похоронної справи.
Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а
саме: передбачуваності, принципу прозорості і врахування громадської думки.
5. Аналіз вигод та втрат.
Надаємо оцінку впливу даного регулювання щодо трьох основних
цільових груп, інтереси яких зачіпає регулювання.
ВИГОДИ ТА ВТРАТИ
Сфера інтересів
Населення

Суб’єкти
господарювання

Орган місцевого
самоврядування

Вигоди
1.Захист споживача від
неякісного та несвоєчасного
надання ритуальних послуг
2.Отримання можливості
здійснення поховання на
родинній ділянці.
1.Покращення фінансовогосподарського стану
підприємства.
2.Забезпечення належних умов
для здійснення похоронноритуального обслуговування.
1.Вдосконалення правових
засад здійснення діяльності
щодо поховання померлих.
2.Приведення у відповідність з
чинним законодавством
тарифів на ритуальні послуги,
які включені до необхідного
мінімального переліку.

Втрати
Витрати на ритуальні послуги,
згідно затвердженого
мінімального переліку окремих
видів ритуальних послуг.
Збільшення витрат, які
пов’язані з наданням
ритуальних послуг та
виготовленням предметів
ритуальної належності
Впровадження проекту рішення
потребує збільшення витрат
бюджетних коштів на
поховання одиноких громадян

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акту.
Дане рішення передбачає встановлення для підприємства економічно
обґрунтованої вартості ритуальних послуг.
Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього
регуляторного акту, є зміна рівня мінімальної заробітної плати, вартості
паливно-мастильних матеріалів, податків та законодавства в галузі житловокомунального господарства. При необхідності будуть вноситись зміни до

регуляторного акта.
7. Строк чинності регуляторного акта.
Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни законодавства,
або з інших причин, до регуляторного акту можна вносити зміни та
доповнення.
8. Показники результативності регуляторного акта.
В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та
вивчатись наступні показники:
- Реалізація продукції власного виробництва:
а) труни
б) хрести
-Надання транспортних послуг;
- Кількість поховань одиноких громадян, що здійснюється за рахунок
коштів міського бюджету;
- Надання послуги з виносу труни з тілом померлого з моргу, квартири та
підносу до місця захоронення.
9. Заходи з відстеженням результативності регуляторного акта.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено
КП „Комбінат благоустрою” до дня набрання чинності цим регуляторним
актом.
Повторне відстеження – через один рік з дня набрання ним чинності, але
не пізніше двох років.
Періодичне відстеження буде здійснюватись раз на кожні три роки
починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності
цього акта, відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

В.о. керуючого справами

В.Алмашій

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету
від 23/06/2015 №172
Звіт
про результати базового відстеження
результативності дії регуляторного акта
Вид та назва регуляторного акта
Проект рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради “ Про
встановлення вартості тарифів на ритуальні послуги та предмети
ритуальної належності ”
Назва виконавця заходів з відстеження
Управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської
міської ради, КП «Комбінат благоутсрою»
Цілі прийняття акта
Забезпечення надання ритуальних послуг та виготовлення предметів
ритуальної належності, відповідно до Закону, виконавцю волевиявлення, чи
особі, яка зобов’язалася поховати померлого та відшкодування витрат
підприємства пов’язаних з наданням ритуальних послуг.
Строк виконання заходів з відстеження
30 днів (з 28.04.2015 р. – 28.05.2015 р.)
Тип відстеження
Базове
Методи одержання результатів відстеження
Для одержання результатів відстеження використовувався метод
відстеження результативності - аналіз статистичних даних.
Дані, на основі яких проводилося відстеження результативності
Результативність відстежувалась на підставі даних КП «Комбінат
благоутсрою».
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
№ п/п
Захід
28.04.2015 р. –
28.05.2015
1.
Реалізація продукції власного виробництва:
2/761,86
а) труни
4/163,55
б) хрести
3/426,68
2.
Надання транспортних послуг
87/4 977,06
3.
Надання послуги з виносу труни з тілом
померлого з моргу, квартири та підносу до
місця захоронення
1/944
4.
кількість поховань одиноких громадян, що
здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Даним проектом рішення погоджуються економічно обґрунтовані
тарифи, які враховують інтереси комунального підприємства, органів
виконавчої влади (замовників послуг) та споживачів.
Забезпечується доступність послуг для усіх верств населення незалежно
від рівня їх грошових доходів, що позитивно вплине на розвиток конкуренції у
сфері надання ритуальних послуг.
Відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”, на підставі порівняння
вищевказаних показників базового відстеження, та отриманих у подальшому
даних по аналогічним показникам повторного та періодичних відстежень,
можна буде зробити висновок щодо досягнення цілей діючого регулювання.
В.о. керуючого справами

В.Алмашій

