
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 20  вересня   2018 року                      № 675 

 

Про початок  процедури розгляду та 

прийняття рішення виконавчого комітету 

міської ради, як проекту регуляторного акту 

«Про коригування тарифів на  окремі види 

ритуальних послуг відповідно до необхідного 

мінімального переліку» 

 

Розглянувши клопотання Бережанського міського комунального 

підприємства  «Господар»  від 29.08.2018 року № 187,  відповідно до Закону 

України «Про поховання та похоронну справу», на виконання наказів 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 

19.11.2003 року № 194 «Про затвердження Єдиної методики визначення 

вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів 

ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності» (із змінами),    

від 03.03.2009  року  №52 «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних 

послуг та виготовлення предметів ритуальної належності», керуючись пп.2 

п.«а» ст.28, пп.11 п.«а» ст.30  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі власних повноважень, виконавчий  комітет  Бережанської 

міської  ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення виконавчого 

комітету міської ради як проекту регуляторного акту наступного змісту: 

«1. Провести коригування тарифів  на окремі  види ритуальних послуг  

відповідно до необхідного мінімального переліку, затверджених  п.1 рішення 

виконавчого комітету Бережанської міської ради  від 26.07.2017 року           

№ 337 «Про  затвердження  тарифів на окремі види ритуальних послуг 

відповідно до необхідного мінімального переліку», згідно з додатками  № 1-

14. 



2. Скориговані тарифи на окремі  види ритуальних послуг  відповідно до 

необхідного мінімального переліку, затверджені  п.1 даного рішення ввести, 

в дію в 15-ти денний термін з дня його оприлюднення. 

3.  Адміністрації БМКП «Господар» повідомити населення  про зміну 

тарифів не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію, з посиланням на дане 

рішення. 

4.  З дати набрання чинності даного рішення визнати таким, що 

втратив  чинність п. 1 рішення виконавчого комітету  Бережанської 

міської ради від 26 липня  2017 року № 337 «Про  затвердження  тарифів на 

окремі  види ритуальних послуг  відповідно до необхідного мінімального 

перелік». 

5. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. опублікувати дане рішення у районній газеті 

«Бережанське віче» та на офіційному сайті Бережанської міської ради  

http:berezhanymrada.gov.ua. 

6. Контроль за виконанням рішення  покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П.».  

 

2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. забезпечити: 

- оприлюднення даного рішення та аналізу регуляторного впливу на 

офіційному сайті міської ради  http:berezhanymrada.gov.uа.;   

- обговорення  проекту рішення та аналізу регуляторного впливу, згідно з 

вимогами чинного законодавства;  

- після опрацювання наданих зауважень та пропозицій, з врахуванням 

відповідних висновків, винести проект рішення для затвердження на розгляд 

виконавчого комітету Бережанської міської ради,  у визначені чинним 

законодавством строки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника  

міського голови   Адамовича П.П. 

 

 

     Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА  

 
                  Загнійна І.В. 

                  Бартошко І.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://berezhanymrada.gov.ua/


                Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 

 
 

Тарифи  

на окремі види ритуальних послуг відповідно до  
необхідного мінімального переліку  

  

№ 

п/п 

 

Види ритуальних послуг 

Вартість 

одиниці 

послуги, 

 грн.  

без ПДВ 

1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення 

поховання 
8,00 

2. Оформлення свідоцтва про поховання 5,00 

3. Копання могили (викопування могили ручним  способом, закривання 

труни, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування 

могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання 

території біля могили) в зимовий  період 

-довжина могили 2,4 м 

 

  

  

  

1488,00 

-довжина могили 2,0 м 1240,00 

-довжина могили 1,6 м 838,00 

-довжина могили 1,1 м 576,00 

4. Копання могили (викопування могили ручним  способом, закривання 

труни, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування 

могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання 

території біля могили) в літній період 

-довжина могили 2,4 м 

 

  

  

  

869,00 

 -довжина могили 2,0 м 725,00 

 -довжина могили 1,6 м 433,00 

 -довжина могили 1,1 м 299,00 

5. Монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації під 

поховання в існуючу могилу 
285,00 

 

6. Поховання та під поховання урни з прахом померлих в існуючу 

могилу, у землю в літній період 

134,00 

7. Поховання та під поховання урни з прахом померлих в існуючу 

могилу, у землю в зимовий період 

168,00 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        

 



                Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

Тариф 

на оформлення договору-замовлення на організацію та проведення 

поховання  
 

№  

Складові тарифу 

Одиниці  

виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати (в т.ч. вартість договору) грн. 1,12 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 4,19 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату 22%) грн. 0,92 

4 Виробнича собівартість грн.. 6,23 

5 Адміністративні витрати  грн. 0,93 

6 Повна собівартість  грн. 7,16 

7 Рентабельність 12% грн. 0,86 

8 Усього вартість одиниці послуги грн. 8,02 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 8,00 

  

 

 

 

 

       

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

Тариф 
на оформлення свідоцтва про поховання  

 

№  

Складові тарифу 

Одиниця 

  виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати (в т.ч. вартість свідоцтва) грн. 0,56 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 2,58 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату 22%) грн. 0,57 

4 Виробнича собівартість грн.. 3,71 

5 Адміністративні витрати  грн. 0,56 

6 Повна собівартість  грн. 4,27 

7 Рентабельність 12% грн. 0,51 

8 Усього вартість одиниці послуги грн. 4,78 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 5,00 

  

  

  

  

                 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                Додаток  4 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

Тариф 

на копання могили в зимовий період  

для могили розміром 2,4*1,0*2,0 

(викопування могили ручним  способом, закривання труни, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного 

насипу та одноразове прибирання території біля могили) 

  

№ Складові тарифу Одиниця  

виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати  грн. 73,56 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 886,77 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату22%) грн. 195,09 

4 Виробнича собівартість грн.. 1155,42 

5 Адміністративні витрати  грн. 173,31 

6 Повна собівартість  грн. 1328,73 

7 Рентабельність 12% грн. 159,45 

8 Усього вартість одиниці послуги      грн. 1488,18 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 1488,00 

  

  

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        
 

 

 

 

 

 

 

 



                Додаток  5 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

 

Тариф 

на копання могили в зимовий період  

для могили розміром 2,0*1,0*2,0 

(викопування могили ручним  способом, закривання труни, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного 

насипу та одноразове прибирання території біля могили) 

  

№ Складові тарифу Одиниця  

виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати  грн. 61,31 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 739,09 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату22%) грн. 162,60 

4 Виробнича собівартість грн.. 963,00 

5 Адміністративні витрати  грн. 144,45 

6 Повна собівартість  грн. 1107,45 

7 Рентабельність 12% грн. 132,89 

8 Усього вартість одиниці послуги      грн. 1240,34 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 1240,00 

  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        
 

 

 

 

 

 

 



                Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

 

Тариф 

на копання могили в зимовий період  

для могили розміром 1,6*1,0*1,5 

(викопування могили ручним  способом, закривання труни, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного 

насипу та одноразове прибирання території біля могили) 

  

№ Складові тарифу Одиниця  

виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати  грн. 41,43 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 499,40 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату22%) грн. 109,87 

4 Виробнича собівартість грн.. 650,72 

5 Адміністративні витрати  грн. 97,61 

6 Повна собівартість  грн. 748,31 

7 Рентабельність 12% грн. 89,80 

8 Усього вартість одиниці послуги      грн. 838,11 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 838,00 

  

  

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        
 

 

 

 

 

 

 

 

          



                Додаток 7 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

 

Тариф 

на копання могили в зимовий період  

для могили розміром 1,1*1,0*1,5 
(викопування могили ручним  способом, закривання труни, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного 

насипу та одноразове прибирання території біля могили) 

  

№ Складові тарифу Одиниця  

виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати  грн. 28,47 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 343,23 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату22%) грн. 75,51 

4 Виробнича собівартість грн.. 447,21 

5 Адміністративні витрати  грн. 67,08 

6 Повна собівартість  грн. 514,29 

7 Рентабельність 12% грн. 61,71 

8 Усього вартість одиниці послуги      грн. 576,00 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 576,00 

  

  

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        
 

 

 

 

 

                



                 Додаток  8 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

 

Тариф 

на копання могили в літній період 

для могили розміром 2,4*1,0*2,0 
 (викопування могили ручним  способом, закривання труни, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного 

насипу та одноразове прибирання території біля могили) 

  

№ Складові тарифу Одиниця 

виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати  грн. 42,98 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 518,08 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату 22%) грн. 113,98 

4 Виробнича собівартість грн.. 675,04 

5 Адміністративні витрати  грн. 101,26 

6 Повна собівартість  грн. 776,30 

7 Рентабельність 12% грн. 93,16 

8 Усього вартість одиниці послуги грн. 869,46 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 869,00 

                                                                               

 

 

 
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        

 

 

 

 

 

 

 

 



                Додаток  9 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

 

Тариф 

на копання могили в літній період 

для могили розміром 2,0*1,0*2,0 
 (викопування могили ручним  способом, закривання труни, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного 

насипу та одноразове прибирання території біля могили) 

  

№ Складові тарифу Одиниця 

виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати  грн. 35,82 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 431,84 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату 22%) грн. 95,00 

4 Виробнича собівартість грн.. 562,66 

5 Адміністративні витрати  грн. 84,40 

6 Повна собівартість  грн. 647,06 

7 Рентабельність 12% грн. 77,65 

8 Усього вартість одиниці послуги грн. 724,70 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 725,00 

                                                                               

     
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Додаток 10 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

 

Тариф 

на копання могили в літній період 

для могили розміром 1,6*1,0*1,5 
 (викопування могили ручним  способом, закривання труни, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного 

насипу та одноразове прибирання території біля могили) 

  

№ Складові тарифу Одиниця 

виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати  грн. 21,40 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 258,02 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату 22%) грн. 56,76 

4 Виробнича собівартість грн.. 336,18 

5 Адміністративні витрати  грн. 50,43 

6 Повна собівартість  грн. 386,61 

7 Рентабельність 12% грн. 46,39 

8 Усього вартість одиниці послуги грн. 433,00 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 433,00 

                                                                               

 

 

 

     
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        

 

 

 

 

 

 

 



                Додаток 11 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

 

Тариф 

на копання могили в літній період 

для могили розміром 1,1*1,0*1,5 
 (викопування могили ручним  способом, закривання труни, опускання труни з 

тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного 

насипу та одноразове прибирання території біля могили) 

 

№ Складові тарифу Одиниця 

виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати  грн. 14,79 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 178,24 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату 22%) грн. 39,21 

4 Виробнича собівартість грн.. 232,24 

5 Адміністративні витрати  грн. 34,84 

6 Повна собівартість  грн. 267,08 

7 Рентабельність 12% грн. 32,05 

8 Усього вартість одиниці послуги грн. 299,00 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 299,00 

                                                                               

 

 

 

         
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        

 

 

 

 

 

 



 
                Додаток 12 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

 
Тариф 

на монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання 
в існуючу могилу  

 

№ Складові тарифу Одиниця 

виміру 

Сума 

 

1 Матеріальні витрати  грн. 14,08 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 169,75 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату 

22%) 

грн. 37,35 

4 Виробнича собівартість грн.. 221,18 

5 Адміністративні витрати  грн. 33,18 

6 Повна собівартість  грн. 254,36 

7 Рентабельність  12 % грн. 30,52 

8 Усього вартість одиниці послуги         грн. 284,88 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 285,00 

 

  

  

  

 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        
 

 

 

 

 

 

 



                Додаток 13 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

 

Тариф 

на поховання та під поховання урни з прахом померлого в існуючу могилу, 

у землю  в літній період  

  

№ Складові тарифу Одиниця  

виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати  грн. 6,62 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 79,78 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату22%) грн. 17,55 

4 Виробнича собівартість грн.. 103,95 

5 Адміністративні витрати  грн. 15,59 

6 Повна собівартість  грн. 119,54 

7 Рентабельність 12% грн. 14,35 

8 Усього вартість одиниці послуги      грн. 133,88 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 134,00 

  

  

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        
 

 

 

 

 

 

 

          



                Додаток 14 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  2018 року  № ___ 
 

 

Тариф 

на поховання та під поховання урни з прахом померлого в існуючу могилу, 

у землю  в зимовий період  

  

№ Складові тарифу Одиниця  

виміру 

Сума  

1 Матеріальні витрати  грн. 8,31 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 100,15 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату22%) грн. 22,03 

4 Виробнича собівартість грн.. 130,49 

5 Адміністративні витрати  грн. 19,57 

6 Повна собівартість  грн. 150,06 

7 Рентабельність 12% грн. 18,01 

8 Усього вартість одиниці послуги      грн. 168,07 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 168,00 

  

  

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        
 

 

 

 

 

 

 

        


