
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

13 березня 2019 року № 89

Про погодження проекту рішення
виконкому міської ради «Про
затвердження тарифів на ритуальні
послуги, що надаються КП «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств»

З метою встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних
послуг, враховуючи звернення комунального підприємства «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств» та надані розрахунки, відповідно до вимог
Закону України «Про поховання та похоронну справу», Необхідного
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого
наказом Державного комітету України з питань ЖКГ 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 ЖКГ від 19.11.2003 року № 194 (зі змінами та доповненнями), наказу
Міністерства з питань ЖКГ України № 52 від 03.03.2009 року «Про
затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення
предметів ритуальної належності», керуючись п. 2 п. «а» ст. 28 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гребінківської
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити проект рішення виконкому міської ради «Про затвердження
тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Гребінківський комбінат
комунальних підприємств».

2. Відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної політики
(ЛазоренкоТ.Ф.) забезпечити оприлюднення проекту рішення та аналізу
регуляторного впливу на офіційному сайті Гребінківської міської ради.

3. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення проекту зазначеного
регуляторного акта у письмовому вигляді Гребінківською міською радою.



4. Після розгляду зауважень і пропозицій проект регуляторного акту буде
винесено на затвердження виконавчому комітету Гребінківської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Зінченка В.М.

Міський голова В.І. Колісніченко



ПРОЕКТ

ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

__________ 2019 року №

Про затвердження тарифів на ритуальні
послуги, що надаються КП «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств»

Відповідно до вимог Закону України «Про поховання та похоронну
справу», Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг,
затвердженого наказом Державного комітету України з питань ЖКГ 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 ЖКГ від 19.11.2003 року № 194 (зі
змінами та доповненнями), наказу Міністерства з питань ЖКГ України № 52 від
03.03.2009 року «Про затвердження норм часу на надання ритуальних послуг та
виготовлення предметів ритуальної належності», розглянувши звернення
комунального підприємства «Гребінківський комбінат комунальних
підприємств» та надані розрахунки, з метою встановлення економічно
обґрунтованої вартості ритуальних послуг, керуючись п. 2 п. «а» ст. 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Гребінківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств» при
формуванні цін (тарифів) на ритуальні послуги, пов’язані з похованням,
граничний рівень рентабельності що не перевищує 12 відсотків.

2. Встановити тарифи на послуги, передбачені необхідним мінімальним
переліком окремих видів ритуальних послуг згідно з додатком.

3. Відділу соціально-економічного розвитку та регуляторної політики
(ЛазоренкоТ.Ф.) забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному
сайті Гребінківської міської ради.

4. Ціни (тарифи) на ритуальні послуги і предмети ритуальної належності, що
не входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних
послуг, здійснюються за цінами, затвердженими наказом по підприємству.



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Зінченка В.М.

Міський голова В.І. Колісніченко



Додаток 1

Тариф на послугу:копка могили вручну в весняно-осінній період (з 01.04.по 31.10.)

№ Найменування робіт Одиниця Кіль- Тарифна Витрати
п/п та витрати виміру кість ставка грн.

1 2 3 4 5 6

1

Норма часу на копання могили грунт ІІ
гр. в весняно-осінній період 2,6*30%
(за вологість грунту) на 1м.куб. л/год 3,38

2

Закривання труни,опускання труни з
тілом померлого в
могилу,закопування
могилигрунтом,формування
намогильного насипу,оформлення
намогильного насипу вінками та
квітами,встановлення таблички,грунт
ІІ групи:0,58л/год л/год 0,58

3 Об"єм грунту(1*2*2) м.куб 4

4 Тарифна ставка землекопа 2-роз. 24,9

5
Норма часу на копання та
закопування могили (3,96*4м.куб.) л/год 15,84

6 ФОП грн. 15,84 24,9 394,42

7 Нарахування на ФОП 22% грн. 86,77

8 Матеріальні витрати грн. 47,43

9 Загальновиробничі витрати-21,6% грн. 85,19

10 Виробнича собівартість грн. 613,81

11 Адмінистративні витрати 15% грн. 92,07

12 Повна собівартість грн. 705,88

13 Рентабельність 12% грн. 84,71

14 Тариф з рентабельністю грн. 790,59
Вартість заокруглена згідно матиматичних правил і складає - 791,00грн

Головний інженер О.М.Пляшечник

Головний бухгалтер Л.В.Бондаренко

Головний економіст Т.Д.Васильченко



Додаток 2

Тариф на послугу:копка могили вручну в зимовий період ( з 01.11. по 31.03.)

№ Найменування робіт Одиниця Кіль- Тарифна Витрати
п/п та витрати виміру кість ставка грн.

1 2 3 4 5 6

1

Норма часу на копання могили грунт ІІ
гр.в зимовий період(не мерзлий
грунт )глибина1,5м. л/год 10,14 24,9

2

Норма часу на копання могили грунт ІІ
гр. в зимовий період
(глиб.промерзання 0,5м/куб.) л/год 9,4 27,66

3

Закривання труни,опускання труни з
тілом померлого в
могилу,закопування
могилигрунтом,формування
намогильного насипу,оформлення
намогильного насипу вінками та
квітами,встановлення таблички,грунт
ІІ групи:0,79л/год л/год 2,53 24,9

4 Об"єм грунту(1*2*2) м.куб 4

5 Тарифна ставка землекопа 24,9

6
Норма часу на копання могили
(10,14+9,4+2,53.) л/год 22,07

7 ФОП грн. 22,07 575,51

8 Нарахування на ФОП 22% грн. 126,61

9 Матеріальні витрати грн. 66,08

10 Загальновиробничі витрати-21,6% грн. 124,31

11 Виробнича собівартість грн. 892,51

12 Адмінистративні витрати 15% грн. 133,88

13 Повна собівартість грн. 1026,39

14 Рентабельність 12% грн. 123,17

15 Тариф з рентабельністю грн. 1149,56
Вартість заокруглена згідно матиматичних правил і складає - 1150,00грн

Головний інженер О.М.Пляшечник

Головний бухгалтер Л.В.Бондаренко

Головний економіст Т.Д.Васильченко



Додаток 3

Тариф на послугу: автокатофалка ПАЗ -32054 (1 година)

№ Найменування робіт Одиниця Кіль- Тарифна Витрати
п/п та витрати виміру кість ставка грн.

1 2 3 4 5 6

1 Тарифна ставка водія грн. 37,36

2 класність 25% грн. 9,34

3 ФОП грн. 46,7

4 Нарахування на ФОП 22% грн. 10,27

5

Матеріальні витрати ГСМ(норма
100км/32л швид
30км/год=9,6л*23,00грн) грн. 220,8
Витрати на ТО, запчастини (23,0%-від
з/плати) грн, 10,79

6 Загальновиробничі витрати-21,6% грн. 10,09

7 Виробнича собівартість грн. 298,65

9 Адмінистративні витрати 15% грн. 44,80

10 Повна собівартість грн. 343,45

11 Рентабельність 12% грн. 41,21

12 Тариф з рентабельністю грн. 384,66
Вартість заокруглена згідно матиматичних правил і складає -385,00грн

Головний інженер О.М.Пляшечник

Головний бухгалтер Л.В.Бондаренко

Головний економіст Т.Д.Васильченко



Додаток 4

Тариф на послугу: копання могили механізованим способом
(1 година)

№ Найменування робіт Одиниця Кіль- Тарифна Витрати
п/п та витрати виміру кість ставка грн.

1 2 3 4 5 6
Заробітна плата тракториста грн. 44,91

Нарахування на ФОП 22% 9,88
Матеріальні витрати ГСМ(норма
1год=5,3л*23,58грн) 137,17

Витрати на ремонт і ТО 10,79
Інші витрати 4,49

1 Робота екскаватора (1 година) грн. 207,24

2

Зачищення дна та стінок могили після
копання механізованим
способом(Норма часу на зачищення 1
могили 0,125л/год*14м.кв.) л/год 1,75

3

Закривання труни,опускання труни з
тілом померлого в могилу,закопування
могилигрунтом,формування
намогильного насипу,встановлення
таблички,грунт ІІ групи:0,58л/год л/год 0,58

4 Об"єм грунту(1*2*2) м.куб 4
5 Тарифна ставка землекопа 24,9

6
Норма часу на закопування могили
(0,58*4м.куб.) л/год 2,32

7 ФОП грн. 4,07 24,9 101,34
8 Нарахування на ФОП 22% грн. 20,65
9 Загальновиробничі витрати-21,6% грн. 24,74
10 Виробнича собівартість грн. 353,97
11 Адмінистративні витрати 15% грн. 53,10
12 Повна собівартість грн. 407,07
13 Рентабельність 12% грн. 48,85
14 Тариф з рентабельністю грн. 455,92
Вартість заокруглена згідно матиматичних правил і складає - 456,00грн

Для копання могили екскаватором об"єм 4 куб.м. при нормі розробки грунту на 100 куб.м. 13,75
маш/год
затрачається 0,55 маш/год(4*13,75:100=0,55 маш/год)

Головний інженер О.М.Пляшечник

Головний бухгалтер Л.В.Бондаренко

Головний економіст Т.Д.Васильченко



Аналіз регуляторного акту

проекту рішення виконавчого комітету Гребінківської міської ради

«Про затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються
Комунальним підприємством «Гребінківський комбінат комунальних підприємств»

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» від 11.09. 2003 р. № 1160-IV із змінами, Методики проведення
аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03. 2004 р.
№ 308, підготовлений з метою приведення тарифів на окремі види ритуальних послуг у відповідність до
законодавчої бази та економічних умов.

Назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету Гребінківської міської ради «Про
затвердження тарифів на ритуальні послуги, що надаються Комунальним підприємством «Гребінківський
Гребінківський комбінат комунальних підприємств»

Регулярний орган: Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

Розробник документа: Комунальне підприємство «Гребінківський комбінат комунальних підприємств».

1. Опис проблеми.

Проблема, яку необхідно вирішити, складається в збалансуванні інтересів, прав і обов’язків, нижче
вказаних груп, а саме:
- органу місцевого самоврядування в частині здійснення повноважень щодо встановлення й узгодження тарифів
і здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;
- споживачів ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних
послуг в частині приведення вартості вказаних послуг до вимог чинного законодавства України;
- комунального підприємства «Гребінківський комбінат комунальних підприємств», в частині надання
послуг, які передбачені Необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, затвердженим
наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №193.

2.Визначення цілей регулювання.
Проект даного регуляторного акта розроблений з метою:

- гарантування належного поховання померлих шляхом, своєчасного й у повному обсязі, надання ритуальних
послуг, розрахованими згідно Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, що
затверджена наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від
19.11.2003р. №194;
- забезпечення стабільної діяльності КП «Гребінківський ККП» в частині надання ритуальних послуг;
- правового регулювання правовідносин між суб’єктами, на які поширюється дія регуляторного акта шляхом
формування цінової політики;

З. Очікувані результати .
Основним результатом цього рішення буде встановлення економічно обґрунтованих

тарифів на послуги, що дозволить підприємству надавати послуги в повному обсязі , та своєчасно
розраховуватися з постачальниками за використані енергоносії, та з бюджетом по податках,
зборах і обов'язкових платежах.
Збільшення надходжень коштів на рахунок Гребінківського ККП забезпечить стабільну роботу
підприємства.

4. Можливість досягнення.
Встановлення тарифів на ритуальні послуги вплине на кінцевий результат по забезпеченню своєчасного, у
повному обсязі і якісному наданні послуг, які передбачені Необхідним мінімальним переліком окремих видів
ритуальних послуг, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003р. №193 , а також
виконання Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.03.2009 року №52 «Про
затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності».
Крім того приведення тарифів на ритуальні послуги відповідно до фактичних економічно обґрунтованих витрат
приведе до повної їх окупності, адже відшкодування збитковості даних тарифів не передбачено чинним
законодавством.

5. Обгрунтуванняможливості досягненнявстановленихцілейувипадкуприйняттязапропонованого



регуляторногоакту
Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення пропонується встановити визначену вартість

ритуальних послуг з метою дотримання вимог Закону України , «Про поховання та похоронну справу» від
10.07.2003р. №1102-IV, враховуючи економічно обґрунтовані витрати підприємства

6. Ризик впливу зовнішніх чинників - мінімальний ( зміна рішення Виконавчим комітетом
Гребінківської міської ради).

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту – запропонований регуляторний акт впроваджується на
невизначений термін, поки зміни в законодавстві, або інші причини не викличуть необхідності прийнятті нового
рішення.

8. Показники результативності регуляторного акту:
- забезпечення своєчасного й у повному обсязі надання ритуальних послуг;
- встановлення тарифів на ритуальні послуги, які передбачені Необхідним мінімальним переліком
окремих видів ритуальних послуг .

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності
регуляторного акта у випадку його прийняття.

Базове відстеження – проведено під час розробки проекту; повторне – буде проведене через рік після
прийняття регуляторного акта; періодичні дослідження – кожен рік після повторного відстеження.

10. Відстеження результативності
- Цілі прийняття акта:

Виконання наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 03.03.2009 року № 52
«Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної
належності».

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги відповідно до встановленого Необхідного
мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003р. №193, та 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 №194 від 19.11.2003р.

-Методи отримання результатів відстеження:
Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використані статистичні дані

з метою перевірки сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при його прийнятті.
Базове дослідження - населення, яке буде отримувати послуги з організації поховань і оплачувати їх

вартість по пропонованих тарифах в залежності від фактично наданих послуг протягом 3-х місяців після
набрання чинності регуляторного акту.

Повторне дослідження - населення, яке буде отримувати послуги з організації поховань та видачі свідоцтва
про поховання і оплачувати їх вартість за пропонованими тарифами через рік з дня набрання чинності цього
акту.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на три роки
починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Начальник О.М.Бунько.


