
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

 

 Проект Рішення 
 

 
від    серпня   2015  р.                         №  

м. Знам`янка 

 

Про встановлення вартості  

послуг по похованню  учасників 

бойових дій Великої  Вітчизняної  

війни та інвалідів війни 

 

Розглянувши  звернення  керівника  спеціалізованого  міського  комунального  

підприємства  “Ритуал” Желудченко С.В. про встановлення  вартості  послуг   по  похованню  

учасників  бойових  дій  Великої  Вітчизняної  війни та інвалідів війни, на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року № 1445 „Про затвердження Порядку 

проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною і учасників бойових дій”,  керуючись п.4 ст.34 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити  з 1 вересня 2015  року  вартість   послуг  по  похованню  учасників  бойових  

дій  Великої  Вітчизняної  війни  та інвалідів війни у відповідності до необхідного 

мінімального переліку послуг  згідно з додатком. 

2. Спеціалізованому  міському комунальному підприємству „Ритуал” (кер. Желудченко 

С.В)   поховання  учасників  бойових  дій  Великої  Вітчизняної  війни  та інвалідів війни 

проводити  в межах затвердженої вартості  послуг. 

3. Управлінню соціального захисту населення Знам’янського міськвиконкому (начальник 

Волошина А.М.) здійснювати перерахування коштів спеціалізованому  міському 

комунальному підприємству „Ритуал” відповідно до затвердженої  вартості  послуг по 

коду КФК 090417 за рахунок коштів обласного бюджету.  

4. Рішення  виконавчого  комітету  від 26.04.2013 р. №209 “Про встановлення вартості   

послуг на поховання учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни та інвалідів 

війни”  вважати  таким,  що  втратило  чинність. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на т.в.о.першого заступника міського 

голови Т.Іваськів. 

 

 

 

Міський голова      І.Крижановський  

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток   

до рішення виконкому 

       від      серпня  2015 р. №  

   

 

Вартість  послуг  по  похованню  

учасників бойових  дій  Великої  Вітчизняної  війни та інвалідів війни 

по м. Знам’янка  
 

 

№ 

п/

п 

Перелік  послуг Вартість послуги, грн. 
(при 12 % 

рентабельності) 

1 Оформлення договору-замовлення на організацію та 

проведення поховання  

 11,00 

2 Доставка предметів похоронної належності  55,70 

3 Надання транспортних послуг  (автокатафалк) 267,40 

4 Надання транспортних послуг (автобус  супроводження) 254,50 

5 Перевезення   труни  з  тілом померлого  до будинку 

(квартири),  до моргу, з будинку (квартири), моргу 

  93,60 

6 Надання труни 451,00 

7 Надання вінка похоронного з траурною стрічкою   58,30 

8 Копання могили вручну  після  механізованого  викопування  

екскаватором  і  засипання  могили: 

- влітку 

- взимку 

 

 

383,80 

518,30 

9 Організація поховання і проведення ритуалу 294,20 

 Загальна  вартість   послуг: 

- влітку 

- взимку 

 

1869,50 

2004,00 

 

 

 

 

 

Секретар виконкому    Л.Меренкова 


