
 

У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  09 вересня 2016 року                      № 126 

 

Про початок  процедури розгляду та 

прийняття рішення виконавчого 

комітету міської ради, як проекту 

регуляторного акту  «Про 

затвердження тарифів на окремі види 

ритуальних послуг відповідно до 

необхідного мінімального переліку» 

 

 

Відповідно до Закону України «Про похоронну справу», на виконання 

Наказів Державного комітету України з питань житлово – комунального 

господарства від 19.11.2003 №194 «Про затвердження Єдиної методики 

визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», 

від 12.05.2009 року № 128 «Про затвердження змін до Єдиної методики 

визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку 

окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності», 

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

послуг та виготовлення предметів ритуальної належності», керуючись ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Встановити тарифи на ритуальні послуги в зимовий період, 

передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних 

послуг, згідно з додатками. (Додатки 1 - 6). 

2. Тарифи  на   ритуальні послуги в зимовий період  ввести  в  дію  з 20 

листопада  2016 року.  



3. Встановити, що тариф на копання могили вручну в зимовий період 

застосовується  з 20 листопада по 10 березня відповідно до визначеної 

температурної зони для Тернопільської області  встановленої в ДБН Д.1.1-1-

2000 . 

4. Встановити, що норма на копку могили в зимовий період становить: 

 - мерзлого ґрунту глибиною промерзання до 0,5 м – 9,4 л/год за 1 м3 ґрунту 

- не мерзлого ґрунту глибиною розробки до 2 м - 2,6 л/год за 1 м3 ґрунту. 

5. Визнати таким, що втратив чинність додаток 4 до п.1 рішення 

виконавчого комітету Бережанської міської ради №57 від 10.02.2011 року. 

6. 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://berezhmrada.te.ua.»». 

 

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://berezhmrada.te.ua;   

- 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  
     

     Халупник З.О. 

 

  Хомецький М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://berezhmrada.te.ua./


Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від _________2016 року  № ____ 

 

Тарифи  

на окремі види ритуальних послуг відповідно до  

необхідного мінімального переліку  

  

№ 

п/п 

 

Види ритуальних послуг 

Вартість 

одиниці 

послуги, 

 грн.  

без ПДВ 

1. 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 

 

  

  

  

 

680,00 

- довжина могили 2,0 м 565,00 

- довжина могили 1,6 м 383,00 

- довжина могили 1,1 м 263,00 

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

могилу, у землю в зимовий період 
77,00 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                       О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ______ 2016 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. 67,40 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 377,17 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату22%) грн. 82,98 

4 Виробнича собівартість грн.. 527,55 

5 Адміністративні витрати  грн. 79,15 

6 Повна собівартість  грн. 606,70 

7 Рентабельність 12% грн. 72,80 

8 Усього вартість одиниці послуги      грн. 679,50 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 680,00 

  

  

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                       О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від  ____________  № ____ 

 

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. 56,17 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 313,75 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату22%) грн. 68,94 

4 Виробнича собівартість грн.. 438,86 

5 Адміністративні витрати  грн. 65,77 

6 Повна собівартість  грн. 504,23 

7 Рентабельність 12% грн. 60,51 

8 Усього вартість одиниці послуги      грн. 564,73 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 565,00 

  

  

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                       О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від ________  № _____ 

 

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. 37,96 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 212,41 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату22%) грн. 46,73 

4 Виробнича собівартість грн.. 297,10 

5 Адміністративні витрати  грн. 44,57 

6 Повна собівартість  грн. 341,67 

7 Рентабельність 12% грн. 41,00 

8 Усього вартість одиниці послуги      грн. 382,67 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 383,00 

  

  

 Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                       О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від _____________ № _______ 

 

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. 26,09 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 145,99 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату22%) грн. 32,12 

4 Виробнича собівартість грн.. 204,20 

5 Адміністративні витрати  грн. 30,63 

6 Повна собівартість  грн. 234,83 

7 Рентабельність 12% грн. 28,18 

8 Усього вартість одиниці послуги      грн. 263,01 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 263,00 

  

  

  

    Керуючий справами (секретар) 

  виконавчого комітету міської ради                       О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету  

Бережанської міської ради  

від _______________  № __ 

 

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. 7,61 

2 Прямі витрати на оплату праці  грн. 42,60 

3 Інші прямі витрати (в т.ч. нарахування на зарплату22%) грн. 9,37 

4 Виробнича собівартість грн.. 59,58 

5 Адміністративні витрати  грн. 8,94 

6 Повна собівартість  грн. 68,52 

7 Рентабельність 12% грн. 8,22 

8 Усього вартість одиниці послуги      грн. 76,74 

9 Вартість одиниці послуги з урахуванням округлення грн. 77,00 

  

  

  

    Керуючий справами (секретар) 

   виконавчого комітету міської ради                       О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛIЗ  

ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

 

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог статтi 8 Закону 

України „Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської 

дiяльностi” та Методики проведення аналiзу впливу регуляторного акту, 

затвердженої Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2004р. № 308 

 

Назва регуляторного акта: Проект рішення Бережанської міської  ради „ Про 

затвердження тарифів на окремі види ритуальних послуг відповідно до 

необхідного мінімального переліку ” 

 

Регуляторний орган: виконавчий комітет Бережанської міської ради. 

 

 

1. Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного проекту 

рішення.                

 

Проект рішення Бережанської міської  ради „ Про затвердження тарифів на 

окремі види ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального 

переліку ” підготовлений з метою приведення у відповідність тарифів на 

ритуальні послуги до законодавчої бази та економічних умов сьогодення. 

        Метою державного регулювання вартості на ритуальні послуги згідно з їх 

мінімальним переліком є забезпечення відповідності їх рівня з розміром 

економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відкритості, доступності 

та прозорості встановлення вартості ритуальних послуг для споживачів. 

 

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. 

 

3. Механізм розв’язання проблем. 

При прийнятті запропонованого акту будуть діяти наступні механізми та 

заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем: 

 встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг 

відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх видів; 

 відкритість та прозорість вартості  ритуальних послуг відповідно до  

необхідного мінімального переліку окремих їх видів; 



 стабілізація фінансового стану ритуальної служби, яка надає  ритуальні 

послуги відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх  

видів 

4. Альтернативні варіанти. 

 

1. Не затверджувати тарифи на ритуальні послуги, які включені до 

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. 

Дану альтернативу запропоновано відхилити в зв’язку з тим, що у разі 

неприйняття зазначеного проекту рішення не буде нормативно врегульована 

робота ритуальної служби. 

2. 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. 

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей є встановлення 

вартості ритуальних послуг відповідно до  необхідного мінімального переліку 

окремих їх видів і, як наслідок: 

 встановлення економічно обґрунтованої вартості ритуальних послуг 

відповідно до  необхідного мінімального переліку окремих їх видів; 

 відкритість та прозорість вартості  ритуальних послуг відповідно до  

необхідного мінімального переліку окремих їх видів; 

 забезпечення належного рівня ритуальних послуг; 

 захист прав та свобод громадян; 

 стабілізація фінансового стану ритуальної служби. 

 

5. Аналіз вигод та витрат. 

Надаємо оцінку впливу даного регулювання щодо трьох основних 

цільових груп, інтереси яких зачіпає регулювання.  

 

Таблиця вигод та витрат 

 

Сфера інтересів Вигоди Витрати 

Населення 

1. Захист споживача від 

неякісного та несвоєчасного 

надання ритуальних послуг. 

2. Отримання можливості 

здійснення поховання на 

родинній ділянці. 

 

Витрати на ритуальні 

послуги, згідно 

затвердженого 

мінімального переліку 

окремих видів 

ритуальних послуг. 

Суб’єкти 

господарювання 

 

1 Стабілізація фінансового 

стану ритуальної служби, яка 

надає ритуальні послуги згідно з 

Витрати, пов’язані з 

організацією надання 

ритуальних послуг 



 

 

 

 

їх мінімальним переліком. відповідно до 

необхідного 

мінімального переліку 

окремих їх видів. 

Орган місцевого 

самоврядування 

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. 

Впровадження проекту 

рішення не потребує 

капіталовкладень та 

виділення коштів з 

міського бюджету. 

  

  6.  Кількісні  та  якісні  значення  показників  результативності  акта. 

  
       Запроваджене  проектом  розпорядження  регулювання  тарифів  на  окремі  

ритуальні  послуги,  які  включено  до  необхідного  мінімального  переліку  

окремих  видів  ритуальних  послуг: 

-   сприятиме  стабілізації  цінової  ситуації  на  ринку  ритуальних  послуг. 

 

7.  Строк чинності регуляторного акта. 

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного 

законодавства, або з інших причин, до регуляторного акту можна вносити зміни 

та доповнення.  

 

8. Показники результативності регуляторного акта. 

 

У результаті впровадження регуляторного акта будуть дослiджуватись та 

вивчатись наступнi показники: 

 Розмiр надходжень до державного та мiсцевого бюджетiв. 

 Кiлькiсть суб”єктiв господарювання, населення мiста, на якi 

поширюється дане рiшення. 

 Розмiр коштiв i час, що витрачатимуться суб”єктами господарювання, 

населенням при виконаннi вимог рiшення. 

 Рiвень поiнформованостi суб”єктiв господарювання, населення мiста з 

основними положеннями акта. 

 Результати фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємства, рiвень 

прибутковостi чи збитковостi (за рiк та щоквартально). 

 забезпечення населення більш якісним та своєчасним наданням 

ритуальних послуг; 

 кількість осіб, яким  надаються послуги, передбачені Законом України 

“Про поховання та похоронну справу“; 

 Показники якостi, кiлькiсть скарг на неякiсне надання послуг, 

незручностi обслуговування в часi та перiодичностi. 



 

9. Заходи з вiдстеження результативностi акта. 

 

             Результативність регуляторного акта буде відстежуватися щоквартально 

шляхом проведення аналізу звернень і скарг від мешканців міста. 

 

Заходи з базового відстеження результативності дії регуляторного акта – 

рішення виконкому міськради, будуть  здійснюватися  через рік після 

оприлюднення рішення, повторне – через рік та періодичне - раз на кожні три 

роки після закінчення заходів з повторного відстеження. 

   

10. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій. 
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань 

приймаються в письмовому вигляді протягом одного місяця з дня 

оприлюднення за адресою: м. Бережани,  пл. Ринок, 1  
 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                        О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

Директор БМКП «Господар»  

 

_______________ М.С.Хомецький 

                            «26» серпня 2016 р. 

 

Р О З Р А Х У Н О К 

тарифу 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) 

по Бережанському МКП «Господар» 

 ( на 01.08.2016 року)  

 

№ 
п/п 

Найменування робіт 
 

Одиниця 
виміру 

Кількіс 
ть 
 

Тариф
на 

ставка 
 

Витрати 
грн. 

1  Норми часу на копку могили 

грунт  ІІ групи , в т.ч. 

    

для мерзлих ґрунтів глибиною 

промерзання  до 0,5 м* 
л\год\1м3 9,4+15%=10,81   

для не мерзлих грунтів л\год\1м3 2,6   
на закопування могили л\год\1м3 0,79   

2 Об’єм ґрунту  для могили 

розміром 2,4*1,0*2,0, в т.ч. 

 

м3 

 

4,8 

  

мерзлі ґрунти  2,4*1,0*0,5 м3 1,2   
не мерзлі грунти 2,4*1,0*1,5 м3 3,6   
закопування могили 2,4*1,0*2,0 м3 4,8   

3  

 

Тарифна ставка робітника 

(2411/167 год.)** 

  14,44  

4 Норма часу на копання 1 могили л\год 26,12   

для мерзлих ґрунтів 10,81*1,2 м3 л\год 12,97   

для не мерзлих грунтів2,6*3,6 м3 л\год 9,36   

на закопування могили0,79*4,8 м3 л\год 3,79   

5 ФОП робітника Грн. 26,12 14,44 377,17 

6 Нарахування на ФОП 22% Грн.   82,98 

7 Матеріальні витрати  

(430,91\167год. х 26,12 л\год)*** 

Грн.   67,40 

8 Виробнича собівартість (5+6+7) Грн..   527,55 

9 Адміністративні витрати 15% грн   79,15 

10 Повна собівартість (8+9) Грн..   606,70 

11 Рентабельність 12% Грн..   72,80 

12 Усього вартість одиниці послуги 

(10+11) 

Грн..   679,50 

Вартість заокруглена  згідно  математичних  правил і  складає   —  680,00 грн. 

 
*)Норма часу збільшена на 15% відповідно до п.2розд.ІІ Наказу  Мін.ЖКГ № 52 від 03.03.2009р. 

**) З\та робітника кладовища на 01.08.2016 року – 2192,00 грн.+10% (10%  складаються з коштів на  резерв 

відпусток  1\12 від 2192,00  та індексації ФОП.) 

***) Плановий розрахунок матеріальних витрат додається. 

 

           Головний бухгалтер БМКП «Господар»                                  Якубовська Т.В. 



З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

Директор БМКП «Господар»  

 

_______________ М.С.Хомецький 

                            «26» серпня 2016 р. 

 

Р О З Р А Х У Н О К 

тарифу 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) 

по Бережанському МКП «Господар» 

 ( на 01.08.2016 року)  

 

№ 
п/п 

Найменування робіт 
 

Одиниця 
виміру 

Кількіс 
ть 
 

Тариф
на 

ставка 
 

Витрати 
грн. 

1  Норми часу на копку могили 

грунт  ІІ групи , в т.ч. 

    

для мерзлих ґрунтів глибиною 

промерзання  до 0,5 м* 
л\год\1м3 9,4+15%=10,81   

для не мерзлих грунтів л\год\1м3 2,6   
на закопування могили л\год\1м3 0,79   

2 Об’єм ґрунту  для могили 

розміром 2,0*1,0*2,0, в т.ч. 

 

м3 

 

4,0 

  

мерзлі ґрунти  2,0*1,0*0,5 м3 1,0   
не мерзлі грунти 2,0*1,0*1,5 м3 3,0   
закопування могили 2,0*1,0*2,0 м3 4,0   

3  

 

Тарифна ставка робітника 

(2411/167 год.)** 

  14,44  

4 Норма часу на копання 1 могили л\год 21,77   

для мерзлих ґрунтів 10,81*1,0м3 л\год 10,81   

для не мерзлих грунтів2,6*3,0 м3 л\год 7,8   

на закопування могили0,79*4,0м3 л\год 3,16   

5 ФОП робітника Грн. 21,77 14,44 313,75 

6 Нарахування на ФОП 22% Грн.   68,94 

7 Матеріальні витрати  

(430,91\167год. х 21,77л\год)*** 

Грн.   56,17 

8 Виробнича собівартість (5+6+7) Грн..   438,86 

9 Адміністративні витрати 15% грн   65,77 

10 Повна собівартість (8+9) Грн..   504,23 

11 Рентабельність 12% Грн..   60,51 

12 Усього вартість одиниці послуги 

(10+11) 

Грн..   564,73 

Вартість заокруглена  згідно  математичних  правил і  складає   —  565,00 грн. 

 
*)Норма часу збільшена на 15% відповідно до п.2розд.ІІ Наказу  Мін.ЖКГ № 52 від 03.03.2009р. 

**) З\та робітника кладовища на 01.08.2016 року – 2192,00 грн.+10% (10%  складаються з коштів на  резерв 

відпусток  1\12 від 2192,00  та індексації ФОП.) 

***) Плановий розрахунок матеріальних витрат додається. 

 

           Головний бухгалтер БМКП «Господар»                                  Якубовська Т.В. 



З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

Директор БМКП «Господар»  

 

_______________ М.С.Хомецький 

                            «26» серпня 2016 р. 

 

Р О З Р А Х У Н О К 

тарифу 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) 

по Бережанському МКП «Господар» 

 ( на 01.08.2016 року)  

 

№ 
п/п 

Найменування робіт 
 

Одиниця 
виміру 

Кількіс 
ть 
 

Тариф
на 

ставка 
 

Витрати 
грн. 

1  Норми часу на копку могили 

грунт  ІІ групи , в т.ч. 

    

для мерзлих ґрунтів глибиною 

промерзання  до 0,5 м* 

л\год\1м3 9,4+15%=10,81   

для не мерзлих грунтів л\год\1м3 2,6   
на закопування могили л\год\1м3 0,79   

2 Об’єм ґрунту  для могили 

розміром 1,6*1,0*1,5, в т.ч. 

 

м3 

 

2,4 

  

мерзлі ґрунти  1,6*1,0*0,5 м3 0,8   
не мерзлі грунти 1,6*1,0*1,0 м3 1,6   
закопування могили 1,6*1,0*1,5 м3 2,4   

3  

 

Тарифна ставка робітника 

(2411/167 год.)** 

  14,44  

4 Норма часу на копання 1 могили л\год 14,71   

для мерзлих ґрунтів 10,81*0,8м3 л\год 8,65   

для не мерзлих грунтів2,6*1,6 м3 л\год 4,16   

на закопування могили0,79*2,4м3 л\год 1,9   

5 ФОП робітника Грн. 14,71 14,44 212,41 

6 Нарахування на ФОП 22% Грн.   46,73 

7 Матеріальні витрати  

(430,91\167год. х 14,71\год)*** 

Грн.   37,96 

8 Виробнича собівартість (5+6+7) Грн..   297,10 

9 Адміністративні витрати 15% грн   44,57 

10 Повна собівартість (8+9) Грн..   341,67 

11 Рентабельність 12% Грн..   41,00 

12 Усього вартість одиниці послуги 

(10+11) 

Грн..   382,67 

Вартість заокруглена  згідно  математичних  правил і  складає   —  383,00 грн. 

 
*)Норма часу збільшена на 15% відповідно до п.2розд.ІІ Наказу  Мін.ЖКГ № 52 від 03.03.2009р. 

**) З\та робітника кладовища на 01.08.2016 року – 2192,00 грн.+10% (10%  складаються з коштів на  резерв 

відпусток  1\12 від 2192,00  та індексації ФОП.) 

***) Плановий розрахунок матеріальних витрат додається. 

 

           Головний бухгалтер БМКП «Господар»                                  Якубовська Т.В. 



З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

Директор БМКП «Господар»  

 

_______________ М.С.Хомецький 

                            «26» серпня 2016 р. 

 

Р О З Р А Х У Н О К 

тарифу 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) 

по Бережанському МКП «Господар» 

 ( на 01.08.2016 року)  

 

№ 
п/п 

Найменування робіт 
 

Одиниця 
виміру 

Кількіс 
ть 
 

Тариф
на 

ставка 
 

Витрати 
грн. 

1  Норми часу на копку могили 

грунт  ІІ групи , в т.ч. 

    

для мерзлих ґрунтів глибиною 

промерзання  до 0,5 м* 

л\год\1м3 9,4+15%=10,81   

для не мерзлих грунтів л\год\1м3 2,6   
на закопування могили л\год\1м3 0,79   

2 Об’єм ґрунту  для могили 

розміром 1,1*1,0*1,5, в т.ч. 

 

м3 

 

1,65 

  

мерзлі ґрунти  1,1*1,0*0,5 м3 0,55   
не мерзлі грунти 1,1*1,0*1,0 м3 1,1   
закопування могили 1,1*1,0*1,5 м3 1,65   

3  

 

Тарифна ставка робітника 

(2411/167 год.)** 

  14,44  

4 Норма часу на копання 1 могили л\год 10,11   

для мерзлих ґрунтів 10,81*0,55м3 л\год 5,95   

для не мерзлих грунтів2,6*1,1 м3 л\год 2,86   

на закопування могили0,79*1,65м3 л\год 1,3   

5 ФОП робітника Грн. 10,11 14,44 145,99 

6 Нарахування на ФОП 22% Грн.   32,12 

7 Матеріальні витрати  

(430,91\167год. х 10,11\год)*** 

Грн.   26,09 

8 Виробнича собівартість (5+6+7) Грн..   204,20 

9 Адміністративні витрати 15% грн   30,63 

10 Повна собівартість (8+9) Грн..   234,83 

11 Рентабельність 12% Грн..   28,18 

12 Усього вартість одиниці послуги 

(10+11) 

Грн..   263,01 

Вартість заокруглена  згідно  математичних  правил і  складає   —  263,00 грн. 

 
*)Норма часу збільшена на 15% відповідно до п.2розд.ІІ Наказу  Мін.ЖКГ № 52 від 03.03.2009р. 

**) З\та робітника кладовища на 01.08.2016 року – 2192,00 грн.+10% (10%  складаються з коштів на  резерв 

відпусток  1\12 від 2192,00  та індексації ФОП.) 

***) Плановий розрахунок матеріальних витрат додається. 

 

           Головний бухгалтер БМКП «Господар»                                  Якубовська Т.В. 



З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

Директор БМКП «Господар» 

  

 

_______________ М.С.Хомецький 

                            «26» серпня 2016 р. 

 

 

Р О З Р А Х У Н О К 

тарифу на поховання та під поховання урни з прахом померлих  

в існуючу могилу, у землю в зимовий період 

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

померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове 

прибирання території біля могили) 

 

по Бережанському МКП «Господар» 

 ( на 01.08.2016 року)  

 

№ 
п/п 

Найменування робіт 
 

Одиниця 
виміру 

Кількіс 
ть 
 

Тарифна 
ставка 

 

Витрати 
грн. 

1  Норма часу на поховання та під 

поховання урни з прахом 

померлих в існуючу могилу, у 

землю 

л\год\1 м3 5,9 

 

 

 

  

2 Об’єм грунту  для могили 

розміром 0,8*0,8*0,8 

М3 0,5   

3  

 

Тарифна ставка робітника 

(2411/167 год.) 

  14,44  

4 Норма часу на поховання та під 

поховання урни з прахом 

померлих в існуючу могилу, у 

землю (5,9 л\год х 0,5 м3) 

л\год 2,95   

5 ФОП робітника Грн. 2,95 14,44 42,60 

6 Нарахування на ФОП 22% Грн.   9,37 

7 Матеріальні витрати  

(430,91\167год. х 2,95 л\год) 

Грн.   7,61 

8 Виробнича собівартість (5+6+7) Грн..   59,58 

9 Адміністративні витрати 15% грн   8,94 

10 Повна собівартість (8+9) Грн..   68,52 

11 Рентабельність 12% Грн..   8,22 

12 Усього вартість одиниці 

послуги (10+11) 

Грн..   76,74 

Вартість заокруглена  згідно  математичних  правил і  складає   —  77,00 грн. 

 

*) З\та робітника кладовища на 01.08.2016 року – 2192,00 грн. 

     10%  складаються з коштів на  резерв відпусток  1\12 від 2192,00  та індексації ФОП. 

**) Плановий розрахунок матеріальних витрат додається. 

 

       

      Головний бухгалтер БМКП «Господар»                                    Якубовська Т.В. 

 



З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

Директор БМКП «Господар» 

  

 

_______________ М.С.Хомецький 

                            «26» серпня 2016 р. 

 

 

 

 

П Л А Н О В И Й      Р О З Р А Х У Н О К 

середньомісячної вартості матеріальних витрат  

для копання  могили вручну по Бережанському МКП «Господар» 

станом на 01.08.2016 року 

 

 

Назва  матеріалів Вартість  

грн. 

К-ть 

працівників, 

чол. 

Термін 

використання, 

місяців 

Сума витрат, 

грн. 

 Спецодяг:     

костюм х\б 350,00 2 12 58,33 

чоботи гумові 185,00 2 12 30,83 

плащ гумовий 115,00 2 12 19,17 

рукавиці 14,00 2 4\місяць 112,00 

Разом:    220,33 

 Інвентар:     

лопата совкова   75,00 2 2 75,00 

Лопата  штикова 77,00 2 6 26,00 

Кайло   165,00  12 13,75 

Сокира 130,00  12 10,83 

Мотузка 30м\п 255,00  3 85,00 

Разом:    210,58 

 

ВСЬОГО : 

    

430,91 

 
Бланк договору-

замовлення (2-х стор)  

2 шт. 

0,56   1,12 

Бланк Свідоцтва про 

поховання (1-стор.) 

 2 шт. 

0,28   0,56 

 

 

 

 

                             Головний бухгалтер                                                     Якубовська Т.В. 

 
 


